
Leerjaar 1 1A   1B   1C

Leren

Nederlands
Proefwerk hoofdstuk 1 en 2. (lezen, woordenschat en spelling en grammatica)

Mens en Maatschappij
1A en 1C: hoofdstuk 3 Landschappen in Afrika blz 40tm53 van je handboek           1B: 

neem je boeken Mens en Maatschappij mee (de Geo)

Duits Blz 40 t/m 43 van het tekstboek. Alles wat op de hele pagina's staat. 

Engels Leren hoofdstuk 3 grammatica en stones tekstboek blz 44,45,48,49

Wiskunde Hoofdstukken 1,2 en 3.

Mens en Natuur Waarnemen (boek 4). Basisstof 1 t/m 4 

inhaal moment Maak een afspraak met je vakdocent als je gebruik wil maken van dit inhaalmoment

Leven

ontbijt Gezond schoolontbijt- geen voorbereiding nodig

leven- les les over voeding, geen voorbereiding nodig, neem een pen mee

Kiezen

LOB opdracht
Op woensdag 13-12 ontvang je een mail met de lesbrief die je voor deze opdracht 

nodig hebt. 



Leerjaar 1 1D   1E   1F

Leren

Nederlands Proefwerk hoofdstuk 1 en 2. (lezen, woordenschat en spelling en grammatica)

Mens en Maatschappij
1E en 1F: hoofdstuk 3 landschappen in afrika, blz 40tm53 van je handboek       1D: 

neem je boeken Mens en Maatschappij mee (de Geo)

Engels Leren hoofdstuk 3 grammatica en stones tekstboek blz 40,41, 44,45

Duits
Leren Hoofdstuk 2 Paragraaf 4 tot en met 6 (blz. 42 + 43 tekstboek) De woordjes en 

de zinnen worden van NL-DU en DU-NL geleerd. 

Wiskunde Hoofdstukken 1, 2 en 3.

mens en natuur opdracht mens&natuur, neem je boeken en schrijfmateriaal mee

inhaal moment Maak een afspraak met je vakdocent als je gebruik wil maken van dit inhaalmoment

Leven

ontbijt Gezond schoolontbijt- geen voorbereiding nodig

leven- les les over voeding, geen voorbereiding nodig, neem een pen mee

Kiezen

LOB opdracht
Op woensdag 13-12 ontvang je een mail met de lesbrief die je voor deze opdracht 

nodig hebt. 



Leerjaar 2 2A   2B   2C

Leren

Nederlands
Proefwerk hoofdstuk 1 en 2. (lezen, woordenschat en spelling en grammatica)

Mens en Maatschappij hoofdstuk 3 de eeuw van Azië, blz 40tm53 van je handboek

Duits Leren blz 114 t/m 119 van het tekstboek. Alles op de hele bladzijdes. 

Engels
Leren: grammatica en stones Theme 3.

Grammatica: blz 43 47 en 52 ,Stones: blaadje met zinnen en vertalingen

Wiskunde Hoofdstukken 1, 2 en 3.

Economie
Hoofdstuk 3: leren --> theorie in het boek, samenvatting, begrippen, aantekeningen 

en gemaakte opdrachten.

Mens en Natuur
Module 11 transport Basisstof 1,2,3,4

Tekstboek + aantekeningen leren 

inhaal moment Maak een afspraak met je vakdocent als je gebruik wil maken van dit inhaalmoment

Leven

ontbijt Gezond schoolontbijt- geen voorbereiding nodig

leven- les les over voeding, geen voorbereiding nodig, neem een pen mee

Kiezen

LOB- opdracht
Op woensdag 13-12 ontvang je een mail met de lesbrief die je voor deze opdracht 

nodig hebt. 

sport voetbaltoernooi, je kunt je hiervoor opgeven



Leerjaar 2  2D   2E   2F   2G

Leren

Nederlands
Proefwerk hoofdstuk 1 en 2. (lezen, woordenschat en spelling en grammatica)

Mens en Maatschappij
2E en 2G: hoofdstuk 3 de eeuw van Azië blz 40tm53 van je handboek                                           2D 

en 2F: geschiedenis hoofdstuk 3 Op stoom, blz 62tm80 van je handboek

Duits
Leren Hoofdstuk 6 Lernbox 1 tot en met 6 (tekstboek blz. 112 tot en met blz. 115). De woordjes 

en de zinnen moeten van NL-DU en DU-NL geleerd worden!

Engels
2D en 2F: Leren, grammatica en stones Theme 3. blz 38, 39, 42 en 43                                                                                         

2E en 2G: Leestoets

Wiskunde Hoofdstukken 1, 2 en 3 (de theorie stukken van vmbo-K hoeven niet).

Economie
Hoofdstuk 3: leren --> theorie in het boek, samenvatting, begrippen, aantekeningen en 

gemaakte opdrachten.

mens en natuur opdracht mens&natuur, neem je boeken en schrijfmateriaal mee

inhaal moment Maak een afspraak met je vakdocent als je gebruik wil maken van dit inhaalmoment

Leven

ontbijt Gezond schoolontbijt- geen voorbereiding nodig

leven- les les over voeding, geen voorbereiding nodig, neem een pen mee

Kiezen

LOB opdracht Op woensdag 13-12 ontvang je een mail met de lesbrief die je voor deze opdracht nodig hebt. 

sport voetbaltoernooi, je kunt je hiervoor opgeven



Leerjaar 3 Basis-klassen

Leren

Nederlands
Proefwerk hoofdstuk 1 t/m 3. (lezen, woordenschat en spelling en grammatica)

Engels
Leestoets. Hier kunnen de leerlingen niet voor leren. Wel mag gebruik gemaakt worden van een Engels-nederlands 

woordenboek

Maatschappijleer Lesdoelen en aantekeningen uit de les van het thema Multiculturele samenleving.

rekenvaardigheden 2F rekentoets op de computer

Economie
Hoofdstuk 4: Werkt dat zo? 

Leren: de vragen, de blauwe teksten, de rekenopdrachten, de examenopdrachten en de aantekeningen.

Biologie Inlevermoment opdracht biologie

Duits Pr. Kap 2 Na Klar tekstboek  Lernbox 1 t/m 6 helemaal!

Wiskunde Hoofdstuk 7: Statistiek

Economie en 

Ondernemen
profielvak administratie H4 

Economie en 

Ondernemen
profielvak logistiek H4

Horeca, Bakkerij & 

Recreatie

Hele boekje vlees en gevogelte

Hele boekje werken in een broodbakkerij

BGV Zorg en Welzijn

PTA: Mens en activiteit blok 1 t/m 4

Blok 1 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid 221, Samenredzaamheid 219, Bejegening 201, Medicijnen 214 

Blok 2 Luisteren naar de wens van de klant 

Soorten beperkingen 220, Omgaan met gevoelens 216, Belang van communicatie 202, Goed gesprek 208 

                

Blok 3 Verzorging van de klant

Goed gewicht 209, Kauw- en slikproblemen 212, Hulpmiddelen 211

                  

Blok 4 Soorten dagbesteding

Dagbesteding 203, Downsyndroom 205, Hersenletsel 210 

algemeen                

inhaal moment 
Maak een afspraak met je vakdocent als je gebruik wil maken van dit inhaalmoment

inhaalmoment 

luistertoets NE
Maak een afspraak met je docent Nederlands als je de luistertoets van Nederlands moet inhalen

Leven

Kick-off 

voedingscentrum
les over voeding, geen voorbereiding nodig, neem een pen mee

tevredenheids   

onderzoek
Zorg dat je kun inloggen op je computer, verder geen voorbereiding nodig

Kiezen

LOB-opdracht Op woensdag 13-12 ontvang je een mail met de lesbrief die je voor deze opdracht nodig hebt. 



Leerjaar 3 Kader-klassen

Leren

Nederlands
Proefwerk hoofdstuk 1 t/m 3. (lezen, woordenschat en spelling en grammatica)

Engels
Leestoets. Hier kunnen de leerlingen niet voor leren. Wel mag gebruik gemaakt worden van een Engels-

nederlands woordenboek

Maatschappijleer Lesdoelen en aantekeningen uit de les van het thema Multiculturele samenleving.

rekenvaardigheden 2F rekentoets op de computer

Economie
 Hoofdstuk 4: Ben je verzekerd. Leren: blauwe teksten, de opdrachten uit het boek, de aantekeningen, 

rekenvragen en examenvragen

Biologie
PTA 3  Toets Thema 3 erfelijkheid en evolutie

tekstboek blz, 102 t/m 138, leer ook de samenvatting en oefen online 

Wiskunde Hoofdstuk 4: statistiek

Duits Pr. Kap 2 Na Klar tekstboek  Lernbox 1 t/m 6 helemaal!

Economie en 

Ondernemen
profielvak administratie H4 

Economie en 

Ondernemen
profielvak logistiek H4 

Horeca, Bakkerij & 

Recreatie

 Hele boekje vlees en gevogelte en 

Hele boekje werken in een broodbakkerij

Zorg en Welzijn

PTA: Mens en activiteit blok 1 t/m 4

Blok 1 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid 221, Samenredzaamheid 219, Bejegening 201, Medicijnen 214 

Blok 2 Luisteren naar de wens van de klant 

Soorten beperkingen 220, Omgaan met gevoelens 216, Belang van communicatie 202, Goed gesprek 208 

                

Blok 3 Verzorging van de klant

Goed gewicht 209, Kauw- en slikproblemen 212, Hulpmiddelen 211

                  

Blok 4 Soorten dagbesteding

Dagbesteding 203, Downsyndroom 205, Hersenletsel 210 

algemeen                

inhaal moment 
Maak een afspraak met je vakdocent als je gebruik wil maken van dit inhaalmoment

inhaalmoment 

luistertoets NE
Maak een afspraak met je docent Nederlands als je de luistertoets van Nederlands moet inhalen

Leven

Kick-off 

voedingscentrum
les over voeding, geen voorbereiding nodig, neem een pen mee

tevredenheids   

onderzoek
Zorg dat je kun inloggen op je computer, verder geen voorbereiding nodig

Kiezen

LOB-opdracht Op woensdag 13-12 ontvang je een mail met de lesbrief die je voor deze opdracht nodig hebt. 



Leerjaar 3 Theoretische Leerweg

Leren

Nederlands
Proefwerk hoofdstuk 1 t/m 3. (lezen, woordenschat en spelling en grammatica)

Engels
Leestoets. Hier kunnen de leerlingen niet voor leren. Wel mag gebruik gemaakt worden 

van een Engels-nederlands woordenboek

Maatschappijleer Lesdoelen en aantekeningen uit de les van het thema Multiculturele samenleving.

rekenvaardigheden 2F rekentoets op de computer

Wiskunde Hoofdstuk 8: Getallen

Duits
Pr. Kap 2 Na Klar tekstboek  Lernbox 1 t/m 6 helemaal en de Worthilfe uit het tekstboek 

van Kap 2 van Duits naar Nederlands

Economie
Hoofdstuk 4: Ben je verzekerd? Leren: theorie hoofdstuk 4, opdrachten uit het boek, 

aantekeningen, rekenopdrachten, examenopdrachten

Biologie
PTA 3  Toets Thema 3 erfelijkheid

tekstboek blz, 104 t/m 132, leer ook de samenvatting en oefen online 

Aardrijkskunde hoofdstuk 4 en 5

Economie en 

Ondernemen
profielvak commercieel: H1 en H2 (blz 171 tm 213)

Zorg en Welzijn

PTA: Mens en activiteit blok 1 t/m 4

Blok 1 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid 221, Samenredzaamheid 219, Bejegening 201, Medicijnen 214 

Blok 2 Luisteren naar de wens van de klant 

Soorten beperkingen 220, Omgaan met gevoelens 216, Belang van communicatie 202, 

Goed gesprek 208 

                

Blok 3 Verzorging van de klant

Goed gewicht 209, Kauw- en slikproblemen 212, Hulpmiddelen 211

                  

Blok 4 Soorten dagbesteding

Dagbesteding 203, Downsyndroom 205, Hersenletsel 210 

algemeen                

inhaal moment 
Maak een afspraak met je vakdocent als je gebruik wil maken van dit inhaalmoment

inhaalmoment 

luistertoets NE

Maak een afspraak met je docent Nederlands als je de luistertoets van Nederlands moet 

inhalen

Leven

Kick-off 

voedingscentrum
les over voeding, geen voorbereiding nodig, neem een pen mee

tevredenheids   

onderzoek
Zorg dat je kun inloggen op je computer, verder geen voorbereiding nodig

Kiezen

LOB-opdracht
Op woensdag 13-12 ontvang je een mail met de lesbrief die je voor deze opdracht nodig 

hebt. 



Leerjaar 4 BASIS

Leren

Nederlands
Proefwerk hoofdstuk 1 t/m 3. (lezen, woordenschat en taalverzorging)

Engels mondeling examen

Aardrijkskunde hoofdstuk 5 bevolking en ruimte

Duits Leren Kap 1, 2 en 3 van Tschüs

Wiskunde Hoofdstuk 5: rekenen, meten en schatten

Economie
Oefenen: theorie uit het boek (alles), aantekeningen, oefenexamens (eindexamensite.nl, cito.nl, 

examenblad.nl)

Biologie
PTA 14 Toets Thema 4 voeding en vertering

tekstboek 4B blz, 6 t/m 77, leer ook de samenvatting en oefen online 

Economie en 

Ondernemen
Hoofdstuk 5 Secretarieel --> Hoofdstuk 5 + begrippen

Economie en 

Ondernemen
examentraining voor alle 4 de profielvakken

Economie en 

Ondernemen
profielvak commercieel: H3 en H4 (blz 215 tm 290)

Horeca, Bakkerij & 

Recreatie
extra les HBR, geen voorbereiding nodig

Zorg en Welzijn

PTA: Mens en activiteit blok 1 t/m 4

Blok 1 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid 221, Samenredzaamheid 219, Bejegening 201, Medicijnen 214 

Blok 2 Luisteren naar de wens van de klant 

Soorten beperkingen 220, Omgaan met gevoelens 216, Belang van communicatie 202, Goed gesprek 208 

                

Blok 3 Verzorging van de klant

Goed gewicht 209, Kauw- en slikproblemen 212, Hulpmiddelen 211

                  

Blok 4 Soorten dagbesteding

Dagbesteding 203, Downsyndroom 205, Hersenletsel 210 

inhaal moment Maak een afspraak met je vakdocent als je gebruik wil maken van dit inhaalmoment

inhaalmoment 

luistertoets NE
Maak een afspraak met je docent Nederlands als je de luistertoets van Nederlands moet inhalen

Kiezen

LOB opdracht werken aan DDD en loopbaandossier, zorg dat je kunt inloggen op je computer



Leerjaar 4 KADER

Leren

Nederlands Proefwerk hoofdstuk 1 t/m 3. (lezen, woordenschat en taalverzorging)


Engels mondeling examen

Aardrijkskunde bevolking en ruimte hoofdstuk 1 en 2

Duits Leren Kap 1, 2 en 3 van Tschüs

Wiskunde Hoofdstuk 5: rekenen, meten en schatten

Economie
Oefenen: theorie uit het boek (alles), aantekeningen, oefenexamens (eindexamensite.nl, cito.nl, 

examenblad.nl)

Biologie
PTA 14 Toets Thema 4 voeding en vertering

tekstboek 4B blz, 8 t/m 36, leer ook de samenvatting en oefen online 

Economie en 

Ondernemen
profielvak commercieel: H3 en H4 (blz 215-290)

Economie en 

Ondernemen
examentraining voor alle 4 de profielvakken

Economie en 

Ondernemen
profielvak secretarieel: H5 (blz 209 - 226)

Horeca, Bakkerij & 

Recreatie
Extra les recreatie, neem je boek mee 

 Zorg en Welzijn

PTA: Mens en activiteit blok 1 t/m 4

Blok 1 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid 221, Samenredzaamheid 219, Bejegening 201, Medicijnen 214 

Blok 2 Luisteren naar de wens van de klant 

Soorten beperkingen 220, Omgaan met gevoelens 216, Belang van communicatie 202, Goed gesprek 

208 

                

Blok 3 Verzorging van de klant

Goed gewicht 209, Kauw- en slikproblemen 212, Hulpmiddelen 211

                  

Blok 4 Soorten dagbesteding

Dagbesteding 203, Downsyndroom 205, Hersenletsel 210 

inhaal moment Maak een afspraak met je vakdocent als je gebruik wil maken van dit inhaalmoment

inhaalmoment 

luistertoets NE
Maak een afspraak met je docent Nederlands als je de luistertoets van Nederlands moet inhalen

Kiezen

LOB opdracht werken aan DDD en loopbaandossier, zorg dat je kunt inloggen op je computer



Leerjaar 4 Theoretische Leerweg

Leren

Nederlands Proefwerk hoofdstuk 1 t/m 3. (lezen, woordenschat en taalverzorging)


Engels mondeling examen

Aardrijkskunde bevolking en ruimte hoofdstuk 4 en 5

Duits Schrijven van een Brief      Leren Kap 1, 2 en 3 van Tschüs

Wiskunde Hoofdstuk 5: rekenen, meten en schatten

Economie
Oefenen: theorie uit het boek (alles), aantekeningen, oefenexamens (eindexamensite.nl, cito.nl, 

examenblad.nl)

Biologie
PTA 15 Toets Thema 4 voeding en vertering

tekstboek 4B blz, 8 t/m 36, leer ook de samenvatting en oefen online 

Economie en 

Ondernemen
profielvak commercieel: H4 en H5 (blz 243 tm 338)

Economie en 

Ondernemen
facet examentraining profielvakken secretarieel en commercieel

Zorg en Welzijn

PTA: Mens en activiteit blok 1 t/m 4

Blok 1 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid 221, Samenredzaamheid 219, Bejegening 201, Medicijnen 214 

Blok 2 Luisteren naar de wens van de klant 

Soorten beperkingen 220, Omgaan met gevoelens 216, Belang van communicatie 202, Goed gesprek 208 

                

Blok 3 Verzorging van de klant

Goed gewicht 209, Kauw- en slikproblemen 212, Hulpmiddelen 211

                  

Blok 4 Soorten dagbesteding

Dagbesteding 203, Downsyndroom 205, Hersenletsel 210 

inhaal moment Maak een afspraak met je vakdocent als je gebruik wil maken van dit inhaalmoment

inhaalmoment 

luistertoets NE
Maak een afspraak met je docent Nederlands als je de luistertoets van Nederlands moet inhalen

Kiezen

LOB opdracht werken aan DDD en loopbaandossier, zorg dat je kunt inloggen op je computer


