
"Studie- wijzer"
Klas: M2A, M2B Vak: Nask Docent: R Leunk Niveau: Mavo

Week Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Toets Wat moet ik nog doen?

19 J2 H7.4 Geluidsoverlast 

bestrijden

* Bestuderen en je vragen via 

de mail stellen Bij vragen:

* Maken formuleoverzicht. rleunk@openbaarlyceumzeist.nl

* Maken samenvatting, 

flipkaartjes of tenminste 8 

proefwerkvragen van deze 

paragraaf.

* Maken opgaven incl. plus stof.

05-mei Kijk voor je begint:

t/m https://www.youtube.com/watch?

v=XJ1_rYTT4Io

08-mei

20 J2 H7.5 Blaasintstrumenten * Bestuderen en je vragen via 

de mail stellen Bij vragen:

* Maken formuleoverzicht. rleunk@openbaarlyceumzeist.nl

* Maken samenvatting, 

flipkaartjes of tenminste 8 

proefwerkvragen van deze 

paragraaf.

* Maken opgaven incl. plus stof.

12-mei Kijk voor je begint:

t/m https://www.youtube.com/watch?

v=fiSELdbg8eE

15-mei

https://www.youtube.com/watch?

v=4HTtlV88rPY   Dit is in het 

Engels maar kijk naar de 

plaatjes en dan snap je het. Het 

gaat om het veranderen van de 

lengte van de buis waardoor je 

een andere toon krijgt.
Als je er wat dieper op in wil 

gaan: 

https://www.youtube.com/watch?

v=U3AGEKRDHME
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Herhaling H7 Geluid
https://www.youtube.com/watch?

v=2KrvvizZhAU

Opdracht:  "Test Jezelf H7" op 

Magister maken. Staat bij de 

ELO - Opdrachten

21

Maken opdracht: "Geluid in de 

praktijk"

Opdracht  "Geluid in de praktijk" 

op Magister maken. Staat bij de 

ELO - Opdrachten Bij vragen:

Deze opdracht telt als S.O. cijfer 

voor H7.

rleunk@openbaarlyceumzeist.nl

UITERLIJK INLEVEREN OP 

VRIJDAG 22 MAART 23:59. 

Dus 23 Maart om 00:00 uur 

is te laat!!

19-mei

t/m Donderdag 21 & Vrijdag 22 Hemelvaart
22-mei

22 J2 H8.1 Licht en schaduw * Bestuderen en je vragen via 

de mail stellen Bij vragen:

* Maken formuleoverzicht. rleunk@openbaarlyceumzeist.nl

* Maken samenvatting, 

flipkaartjes of tenminste 8 

proefwerkvragen van deze 

paragraaf.

* Maken opgaven incl. plus stof.

26-mei Kijk voor je begint:

t/m https://www.youtube.com/watch?

v=z5t2x1GYR9Y

29-mei

PW H7 Geluid.
Deze zal online plaatsvindenen 

ontvang je via magister 

informatie over. 6-5-2020 - 14:24
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