
Leerjaar 3 Basis

Engels
Leerlingen krijgen een kijk/luistertoets van CITO. Deze hebben ze in de lessen geoefend - ze hoeven thuis niet te leren.

Nederlands Paragraaf Lezen van hoofdstuk 4, 5 en 6

Maatschappijleer Lesdoelen en aantekeningen van het thema Politiek

Economie en Ondernemen Hoofdstuk 6 uit de theorie van logistiek

Economie en Ondernemen Administratie hoofdstuk 4 , behalve paragraaf 4.8.2, 4,9

Administratie hoofdstuk 5, behalve paragraaf 5.4.6, 5,8

Horeca, Bakkerij & Recreatie Hele boekje vis-vegetarisch en hele boekje werken in een banketbakkerij

Zorg en Welzijn

De leerlingen leren blok 1 t/m 8 (het hele boek) van mens en gezondheid.

Ze moeten de theorie van bijbehorende blokken achterin leren, en de gemaakte opdrachten doorlezen. 

Wiskunde Leren: hoofdstuk 5
Meenemen: geodriehoek, rekenmachine, pen en potlood

Duits Na Klar Kap 3 lernbox 1 t/m 6

Biologie

1)PTA toets thema 5 Zintuigen

Open boek toets

leren blz. 52 t/m 97

2) Voorbeeld practicum in de aula van mevr. Damoiseaux en mevr. Kortis dit duurt 45 minuten.

verplichte aanwezigheid is voor PTA punt

Economie Hoofdstuk 6: paragraaf 6.1 en 6.2

Profielkeuze opdracht de opdrachten krijgen ze via mail toegestuurd door mij



Leerjaar 3 Kader
Nederlands Paragraaf Lezen van hoofdstuk 4, 5 en 6

Engels
Leerlingen krijgen een kijk/luistertoets van CITO. Deze is geoefend in de klas - leerlingen hoeven thuis niks te leren.

Maatschappijleer Lesdoelen en aantekeningen van het thema Politiek

Zorg en Welzijn

De leerlingen leren blok 1 t/m 8 (het hele boek) van mens en gezondheid.

Ze moeten de theorie van bijbehorende blokken achterin leren, en de gemaakte opdrachten doorlezen. 

Economie en Ondernemen Hoofdstuk 6 uit de theorie logistiek.

Economie en Ondernemen Hoofdstuk 6 uit de theorie van administratie.

Horeca, Bakkerij & Recreatie Hele boekje vis-vegetarisch en hele boekje werken in een banketbakkerij

Economie (klas Mvr. Beckers) Hoofdstuk 6 paragraaf 6.1 en 6.2

Economie Hoofdstuk 6 uit het theorieboek.

Biologie

1) PTA toets thema 5 Zintuigen

Open boek toets

leren blz. 46 t/m 65

2) Voorbeeld practicum in de aula van mevr. Damoiseaux en mevr. Kortis dit duurt 45 minuten.

verplichte aanwezigheid is voor PTA punt

Wiskunde Leren: hoofdstuk 6
Meenemen: geodriehoek, rekenmachine, pen en potlood

Duits Na Klar Kap 3 lernbox 1 t/m 6

Profielkeuze opdracht de opdrachten krijgen ze via mail toegestuurd door mij



Leerjaar 3 TL
Wiskunde Leren: hoofdstuk 6 + 9
Meenemen: rekenmachine, geodriehoek, pen, potlood en gum.

Biologie Toets en daarna een gezamenlijk practicum van heel leerjaar 3

Nederlands Leer het onderdeel lezen van hfdst 4, 5 en 6

Engels
De leerlingen krijgen Kijk/luistertoets van CITO - deze zijn in de klas geoefend - leerlingen hoeven thuis niks te leren

BGV Economie en Ondernemen e&o profielvak secretarieel H3 en H4

Duits Na Klar Kap 3 lernbox 1 t/m 6 + Worthilfe TB Kap woordjes Duits - Nederlands

Mens en Maatschappij Hoofdstuk 7

BGV Zorg en Welzijn Inleveren werkstuk

Maatschappijleer Lesdoelen en aantekeningen van het thema Politiek

Profielkeuze opdracht de opdrachten krijgen ze via mail toegestuurd door mij



Basis & Kader
Nederlands Oefenexamen op de computer

Wiskunde Oefenexamen op de computer

Duits Oefenexamen op de computer

Aardrijkskunde Oefenexamen op de computer

Economie Oefenexamen op de computer

Biologie Oefenexamen op de computer

Engels Oefenexamen op de computer

Basis

Zorg en welzijn

De leerlingen leren blok 1 t/m 8 (het hele boek) van mens en gezondheid.

Ze moeten de theorie van bijbehorende blokken achterin leren, en de gemaakte 

opdrachten doorlezen. 

Economie en Ondernemen e&o profielvak administratie  H4 tm H8 

Economie en Ondernemen Mondeling oefenexamen

Horeca Bakkerij en Recreatie

Hele boekje werken in de gastvrijheidssector en hele boekje werken als kok in een 

sterrenrestaurant

Kader

Zorg en welzijn

De leerlingen leren blok 1 t/m 8 (het hele boek) van mens en gezondheid.

Ze moeten de theorie van bijbehorende blokken achterin leren, en de gemaakte 

opdrachten doorlezen. 

Economie en Ondernemen e&o profielvak administratie H4 tm H8

Economie en Ondernemen Mondeling oefenexamen

Horeca Bakkerij en Recreatie

Hele boekje werken als kok in de catering en het hele boekje werken als kok in 

een sterrenrestaurant


