
 

 

H4-5 KWT-uren Module 5 Dinsdag les 3 Week 21 t/m 26 

Ondersteuning                                  (dinsdag 19 mei tot en met donderdag 25 juni 2020) 

vak docent lokaal omschrijving Opmerkingen 

En sco  Hulp mb.t. grammatica met het oog op 

H5 – V5 volgend jaar. 

HV4 

Sk dco  Oefenen met de naamgeving van 

alkanen, alkenen, alkanolen enzovoort 

H4 

Wi-B ama  stof van het moment H6 

(differentiaalrekening), H8 §5 

(goniometrische vergelijkingen) en 

voorbereiding proefwerk einde 

schooljaar 

H4 

Ec tho  Voorbereiden hoofdstuk 5 Vervoer en 

1,3 en 5 werk en werkloosheid. 

H4 

IBC eth  Boekhouden hoofdstuk 12 en 13 H4-V45 

Gs bve  Ondersteuning tijdvak 5,6 en 7. Indien 

wenselijk ook trainen vragen 

beantwoorden. 

H4 

Re jdr  Rekenen op 3F niveau; domein getallen, 

meten en meetkunde, verhoudingen, 

verbanden worden behandeld. Vragen 

stellen over rekenonderdelen bij vakken 

is ook mogelijk. 

H4-V45 

Talenttijd en 

studie 

    

Studie ahd  Maximaal 35 lln. H4-V45 

Studie  isu  Maximaal 35 lln. H4-V45 

Studie rwe  Maximaal 35 lln. H4-V45 

Ha csa  Fotografie: 
- Beeldaspecten 
- Camerastandpunt 
- 5 verschillende 

opdrachten/thema’s 
 

H4-V45 

 

H4-5 KWT-uren Module 5 Dinsdag les 6 Week 21 t/m 26 

Ondersteuning                                  (dinsdag 19 mei tot en met donderdag 25 juni 2020) 

vak docent lokaal omschrijving Opmerkingen 



 

 

 

H4-5 KWT-uren Module 5 Donderdag les 3 Week 21 t/m 26 

Ondersteuning                    (dinsdag 19 mei tot en met donderdag 25 juni 2020) 

vak docent lokaal omschrijving Opmerkingen 

Na rhe   H5 + H6 H4 

IBC eth  Boekhouden hoofdstuk 12 en 13 H4-V45 

En sco  Leesvaardigheid HV4 

Be eth  Lesbrief bedrijf starten H4-V45 

Na mku B52 Energie & beweging. HV4 

Du aob  Training leesvaardigheid 
 

H4 

Fa dpl D65 Aandacht voor de theorie van Unité 6. 
Ook theorieonderwerpen uit eerdere 
hoofdstukken kunnen nog een keer aan 
bod komen, op verzoek van de leerling. 
Ook aandacht voor Frans 
(eindexamen)teksten. 
 

H4 

Spaans elementair 

4 

cbo  Reguliere les (inschrijven niet mogelijk) H4 

Wi-A epi  Stof van het moment en voorbereiding op 
afsluitende proefwerk Hfst 5, 6 en 7 
 

H4 

Bi asr  Werken aan portfolio-opdrachten /  

werken aan huiswerkopdrachten en 

vragen stellen over huidige leerstof 

(Thema 6, 7 en 8) 

H4 

 Talenttijd en studie    

Studie dco  Maximaal 35 lln. H4-V45 

Studie  jdi  Maximaal 35 lln. H4-V45 

Muziek sfi  schoolorkest H4-V45 

Dyslexie spreekuur sgo  - Claroread/ audio-ondersteuning; 
- hulp bij leren van leesstrategieën; 
- hulp bij leren van andere vaardigheden 
zoals schrijven een powerpoint maken, 
samenvatten, enz.; 
- andere vragen m.b.t. dyslexie.  
 

Klas 1 t/m 5 

Kunst theorie ajs  Kunst theorie H4-V5 



 

 

Ne ldo C60 leesvaardigheid, formuleren en 
argumenteren  
(herhaling en verdieping) 

H4 

Ak amo  Aardbevingen en vulkanisme H4 

Sk dco  Oefenen met chemisch rekenen (met 
molaire massa, dichtheid enzovoort) 
 

H4 

Talenttijd en 

studie 

    

Studie awn  Maximaal 35 lln. H4-V45 

Studie  nbl  Maximaal 35 lln. H4-V45 

Studie lco  Maximaal 35 lln. H4-V45 

Studievaardigheden rlo/nst  Planning, aan de gang gaan/blijven in 
deze tijd, samenvatten, woordjes leren 
en vragen van de leerlingen zelf. 
 
Inschrijven betekent dat de leerlingen 
bij alle meets aanwezig moeten zijn 
(ongeacht het onderwerp) en de 
gegeven opdrachten moeten maken. 
 

Alleen op inschrijving 

Klas 1 t/m 6 

 

 

H4-5 KWT-uren Module 5 Donderdag les 6 Week 21 t/m 26 

MENTORLES 


