
"Studie- wijzer"
Klas: B1a Vak: mnbv Docent: VRS Niveau: BB

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

Bouw van het skelet 1. Film bekijken en kijkvragen 1. Ga naar Magister, ELO,

12 Functie van het skelet Maken. (Magister, ELO, opdracht) Opdrachten en maak de vragen

Begrippen rond het skelet Tijdens het kijken naar de film.

Begrippen rond sporten 2. Thema sporten basisstof 2 2. Practicum/Praktische Lever de opdracht per mail in!!

lezen en maken (blz. 210 t/m 220) opdrachten overslaan.

16 mrt Antwoorden uit de tekst 2. Zet je naam op blz. 213 en

t/m 3. Leren blz. 208 en 219 om halen! maak een foto van blz. 213 mail

20 mrt te onthouden en blz 212 de deze foto ook.

namen van de onderdelen van 

het skelet

Bouw van gewrichten 1. Lezen en maken van thema 1. Als je een antwoord 1. Zet je naam op blz. 223 

13 Werkng van spieren sport basisstoffen 3,4,5,6 niet in de tekst kunt en maak een foto van deze blz.

Gezonde lichaamshouding vinden en thuis kunnen mail deze foto naar docent.

Uithoudingsvermogen 2. Leren rijtjes om te onthouden ze je niet helpen, werk je 

op blz. 225, 230, 238, 245 verder en schrijf je nummer 

23 mrt van de opdracht op een 

t/m kladblaadje.

27 mrt Als je verder alles af hebt,

mail je 1x de nummers

van de opdrachten die je 

niet kon vinden naar 

de docent

Wat is nodig voor gezond 1. Thema sporten lezen en

14 Sporten maken basisstof 7

2. Leren basisstoffen 1 t/m 7 Woe 1/4 8.50 uur 

ben je online

30 mrt en doe je mee 

t/m aan een kahoot 

3 april Challenge over

Thema sport 

basisstoffen 1 t/m 7

*1)

Instructies hierover

volgen nog.

250803 - Protostudie - GvdM *1) Je krijgt een inzetcijfer over deze 3 weken en hoe je dit thema hebt gedaan.

Er wordt hierbij gelet op of je je werk tijdig hebt ingeleverd en naar de kwaliteit van het werk.
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En ook wat je hebt gedaan met eventuele tussentijdse opmerkingen van de docent.
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