
 

 

V4-5-6 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 

Bi jbe  V4: thema 6 mens en milieu 

V5: thema 5 regeling en thema 6 

beweging en gedrag 

Hulp bij vragen, eventueel extra 

opdrachten en extra uitleg 

V45 

En sco  Hulp m.b.t. grammatica met het oog op 

H5 – V5 volgend jaar 

HV4 

Re jdr   H4-V45 

Na rhe B02 Energie & beweging 
Astrofysica en geofysica 
 

V45 

Ec hmi  Voorbereiden proefwerk V4 

Sk snh  De leerlingen geven aan welke 

onderwerpen ze nog extra willen 

oefenen, en dat gaan we doen met 

behulp van examensommen. 

V5 

Wi-A epi  stof van het moment en 
voorbereiding op afsluitend SE 
 

V4 

IBC eth  Boekhouden hoofdstuk 12 en 13 H4-V45 

Ak rlo  Vragen over de stof / extra oefenen 

met de huidige stof / extra oefenen met 

het beantwoorden van vragen 

V45 

Gr rme  Reguliere les G4 

La dui D58 Herhaling grammatica G5 

 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/te csa E19/E21 Fotografie: 
- Beeldaspecten 
- Camerastandpunt 
- 5 verschillende 

opdrachten/thema’s 
 

H4-V45 

 



 

 

 

V4-5-6 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 

Na mku B52 Energie & beweging HV4 

Ak rlo  Bij werken achterstand om goede 

overstap naar H5 te kunnen maken 

V45: Alleen 

overstappers naar 

H5!! 

Ec hmi  Voorbereiden proefwerk V5 

Wi-D spa  Reguliere les V45 

Sk snh  Extra oefenen met organische chemie 
(naamgeving en reacties) en chemisch 
rekenen (met mol) 
 

V4 

Wi-B psl  stof van het moment H12 
(goniometrische formules) en 
voorbereiding proefwerk einde 
schooljaar. 
 

V5 

Wi-B ama  stof van het moment H7 (goniometrische 
functies) en en voorbereiding proefwerk 
einde schooljaar. 
 

V4 

Be eth  Lesbrief bedrijf starten H4-V45 

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 6 

Kunst theorie ajs  Kunst theorie H4-V5 

 

V4-5-6 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 

Bi jbe  V4: thema 6 mens en milieu 

V5: thema 5 regeling en thema 6 

beweging en gedrag 

Hulp bij vragen, eventueel extra 

opdrachten en extra uitleg 

 

V45 

Ne cgo  Ondersteuning bij leesvaardigheid V5 

Gs bve  Ondersteuning tijdvak 7,8 en 9. V5  

Na mku B52  V5 

Du aob  Training leesvaardigheid 
 

V45 

IBC eth  Boekhouden hoofdstuk 12 en 13 H4-V45 

En sco  leesvaardigheid HV4 

En ast  leesvaardigheid V5 

Wi-A ama  accent op hst 6 statistiek en 

beslissingen 

 

Overstappers V5 WA 

naar H5 WA 

Wi-A epi  stof van het moment en voorbereiding 
op afsluitend SE 
 

V5 

Wi-D spa  Reguliere les V45 

Gr rme  Reguliere les G4 

 Talenttijd en studie    

Studie nbl  Maximaal 35 lln. H4-V45 

Studie awn  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 
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MENTORLES 

 


