
Huiswerkrooster klas 1B: Huiswerk  week 1, 16 maart t/m 4 april 2020 

Dag  Wat? Af? 
Maandag 16-03 X  
Dinsdag 17-03 Snappet thuisrekenen / Aardrijkskunde  
Woensdag 18-03 Werkblad Spreekwoorden  /praktijkopdracht Z&W  
Donderdag 19-03 Nederlands tekst en werkboek opdracht  
Vrijdag 20-03 Engels werkblad school / praktijkopdracht metaal  

 

Dag  Wat? Af? 

Maandag 23-03 Snappet studievaardigheden/praktijkopdracht koken  
Dinsdag 24-03 Snappet thuisrekenen /praktijkopdracht hout  
Woensdag 25-03 Nieuwsbegrip   
Donderdag 26-03 Praktijkopdracht metaal  
Vrijdag 27-03 Engels werkblad money/praktijkopdracht gym  

 

Dag  Wat? Af? 
Maandag 30-03 Snappet studievaardigheden  
Dinsdag 31-03 Snappet thuisrekenen  
Woensdag 01-04 Praktijkopdrachten afronden  
Donderdag 02-04 Praktijkopdrachten afonden  
Vrijdag 03-04 Engels werkblad Restaurants/ praktijkopdracht metaal  

Voor de praktijkvakken Z&W, schilderen, gym (alle leerlingen)  en metaal, koken ( alle leerlingen) en 
hout staan ook opdrachten klaar die moeten worden ingeleverd bij de vakdocent, Voor  vragen kun 
je ook altijd mailen aan je mentor. hjansma@mijnschool.nu Je mag van de planning afwijken maar let 
goed op de inleverdata.  

Je vindt alle opdrachten van het huiswerkrooster in  It’s learning. Let op de einddatum voor het 
inleveren. Je kunt ook de app downloaden van It’s learning op je telefoon of inloggen via 
www.mijnschool.nu  klik op itslearning.  Je logt in met je school inlog van de terminal. Je mag de 
antwoorden in  een word bestand typen  ( antwoordenblad) en inleveren via It’s learning. 
Inloggen It’s Learning: 

- Download de app of ga naar www.mijnschool.nu (klik dan op het icoontje ‘It’s Learning’ 
rechts bovenin) 

- Klik in itslearning op planner. Bij bronnen kun je de opdrachten maken en inleveren. 
 
Inloggen Snappet: 

- Ga naar www.mijnschool.nu (klik dan op het icoontje ‘Snappet’ rechts bovenin) 
 
Voor leerlingen die NT2 krijgen : elke dag extra werk 20 minuten op Muiswerk! 
 
Voor alle leerlingen : 15 minuten lezen per dag  in een AVI-boek je kunt ook gratis een luisterboek 
downloaden via de website van de bibliotheek  https://www.bibliotheek.nl/onze-
collectie/luisterboeken.html ( of app) je kunt je gratis registreren. 
Voor al je thuiswerkopdrachten krijg je een cijfer. Dit cijfer telt mee voor je rapport! 
Succes kanjers, jullie kunnen het……. En bij vragen stuur me een mailtje en hopelijk  tot  heel snel! 

Groet van mevrouw Jansma 
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