
 

 

 

V2 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 

Du lvr  Extra uitleg grammatica-onderdelen / 
extra oefeningen 
 

V2 

Ne sko  Herhaling spelling, grammatica, 

leesvaardigheid 

HV2 

En djo  Must - mustn’t – needn’t / past perfect / 

alle tot nu toe geleerde tijden / 

leesvaardigheid 

HV2 

Wi spa  Mogelijkheid tot stellen van vragen stof 

van het moment. 

V2 

Talenttijd en studie 

Studie pcu  Maximaal 35 lln. Klas 1,2 en 3 

Studie rwe  Maximaal 35 lln. Klas 1,2 en 3 

Studie  nst  Maximaal 35 lln. Klas 1,2 en 3 

Muziek sfi  schoolorkest Klas 1 t/m 6 

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 6 

V2 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 

Fa dou D69 -Futur proche+futur simple 

-Het ww devoir 

-impératif 

V2 

Na hne  Mogelijkheid tot stellen van vragen ivm 

onderwerpen “Bouw van stoffen (H6)”  en 

“Ons Heelal (H7)” 

HV2 

Wi ach  Mogelijkheid tot bespreken van 

individuele vragen over de lesstof. 

HV2 



 

 

En gjo  Must - mustn’t – needn’t / past perfect / 

alle tot nu toe geleerde tijden / 

leesvaardigheid 

HV2 

Talenttijd en 

studie 

    

Studie bbt  Maximaal 35 lln. Klas 1,2 en 3 

Studie asr  Maximaal 35 lln. Klas 1,2 en 3 

Studie nhs  Maximaal 35 lln. Klas 1,2 en 3 

Te pcu  Letters tekenen in compositie Klas 1 en 2 

Ha csa D04 Fotografie: 

- Beeldaspecten 

- Camerastandpunt 

- 5 verschillende opdrachten/ 

thema’s 

Klas 1,2 en 3 

Studievaardigheden nst/rlo  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 
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