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Week Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Toets

communicatie/zender/ontvanger/middel

media en democratie volg lessen microsoft teams eerste week op 

reclame doelgroepen en media stel vragen microsoft teams maken werkboek: school tentamen

cookies en redenen van cookies blz. 106 t/m 129 (herhaling) hfst. 5 en 6

media wijsheid en voorbeelden

11 mei journalist/persbureau/krant maken aantekeningen youtube les

t/m verbaal/nonverbaal communicatie en lessen microsoft teams!

15 mei eenzijdig/tweezijdig communicatie

"fake news" en hoe controleren waarheid leren: aantekeningen hfst 5 en 6

voorbeelden massamedia

pluriformiteit media

communicatie/zender/ontvanger/middel

massamedia/massacommunicatie volg lessen microsoft teams eerste week op 

populaire media/kwaliteitsmedia stel vragen microsoft teams school tentamen

persbureau/journalisten leren: aantekeningen hfst 5 en 6 hfst. 5 en 6

commercieel/publiek zenders

18 mei beeldvorming maken aantekeningen van 

t/m indoctrinatie lessen microsoft teams!

22 mei selectieve waarneming

socialisatie

Begin hfst 7!

volg lessen microsoft teams eerste week op 

waarom werken mensen stel vragen microsoft teams leren: aantekeningen hfst 5 en 6 school tentamen

zwart/wit werk hfst. 5 en 6

salaris/inkomen/loon maken aantekeningen van 

25 mei UWV werkbedrijf lessen microsoft teams!

t/m Vakbonden/werkgeversoganisaties

29 mei arbeidscontract/overeenkomst/CAO leren: nieuwe aantekeningen hfst 7

maatschappelijke ladder

netwerk

open/gewone sollicitatie

ontslag/ontslag op staande voet

mail adres meneer Heijne:

pheijne@ovmz.nl

"Studiewijzer''
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https://www.youtube.com/channel/UCpPXAPAdOP86woXiEdPhovQ youtube kanaal meneer Heijne
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Niveau: KB

Wat moet ik nog doen?

inloggen microsoft teams

hierbij goed magister in de 

gaten houden, want hier staat

de planning.

overhoren door ouders:

aantekeningen hfst. 5

aantekeningen hfst. 6

inloggen microsoft teams

hierbij goed magister in de 

gaten houden, want hier staat

de planning.

overhoren door ouders

aantekeningen hfst. 5

aantekeningen hfst. 6

inloggen microsoft teams

hierbij goed magister in de 

gaten houden, want hier staat

de planning.

overhoren door ouders

aantekeningen hfst. 5

aantekeningen hfst. 6
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