
Huiswerkrooster week 1 17 maart t/m 24 maart 2020 
Klas: 2A  
Mentor: Nana Tuasela                                                         

 

Emailadres mentoren  van de 2e jaar docenten 

Klas 2A: Mevrouw Tuasela   ntuasela@mijnschool.nu 

Klas 2B: Mevrouw Groothedde  nstoffer@mijnschool.nu 

Mevrouw van Nijhuis                mvannijhuis@mijnschool.nu 

Klas 2C: Mevrouw Willems  rwillems@mijnschool.nu 
 

Dag  Wat? Af? 
Maandag 16-03   
Dinsdag 17-03 • Lees de opdracht: talentenposter 

• Open Snappet, kies rekenen thuis , ga naar 
werkpakketten, maak leerdoel 1: minimaal 30 
opdrachten 

• NT2-ers werk een kwartier op muiswerk 

 

Woensdag 18-03 • Verzamel ideeën rondom opdrachten talentenposter. 
• Open Snappet, kies rekenen thuis , ga naar 

werkpakketten, maak leerdoel 2: minimaal 30 
opdrachten 

• Maak nieuwsbegrip 
• Maak je BKV opdracht. Deze kan je vinden op It’s 

learning 
• NT2-ers werk een 15 op muiswerk en in het  

werkboekje 15 minuten 

 

Donderdag 19-03 • Open Snappet, kies rekenen thuis , ga naar 
werkpakketten, maak leerdoel 3: minimaal 30 
opdrachten 

• Maak het huiswerk van EHBO, lees en leer het 
stappenplan van controleren ademhaling 

• Maak het huiswerk van je 2 gekozen praktijkvakken  
van deze periode, welke nu in je rooster staat, deze 
kan je vinden op It’s learning. 

• NT2-ers werk een kwartier op muiswerk in het  
werkboekje 15 minuten  

 

Vrijdag 20-03 • Zet al je ideeën rondom de opdracht talentenposter 
op papier, maak hier een foto van en stuur deze op. 

• Open Snappet, kies taal thuis , ga naar werkpakketten, 
maak het klaargezette leerdoel: minimaal 30 
opdrachten 

• Maak de gymnastiekopdracht. 
• NT2-ers werk een kwartier op muiswerk in het  

werkboekje 15 minuten. 

 

Maandag 23-03 • Open snappet, kies taal thuis , ga naar werkpakketten, 
maak het klaargezette leerdoel: minimaal 30 
opdrachten 
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• Maak het huiswerk van EHBO, lees en leer het 
stappenplan van controleren ademhaling 

• NT2-ers werk een kwartier op muiswerk en een 
kwartier in het werkboekje 

 

Dinsdag 24-03 • Maak het huiswerk van je 2 gekozen praktijkvakken  
van deze periode, welke nu in je rooster staat, deze 
kan je vinden op It’s learning. Er zijn van voor 
sommige vakken extra werkbladen in de week kijk 
goed of je alles hebt gedaan en hebt ingeleverd per 
email naar je vakdocent 

• Open Snappet, kies rekenen thuis , ga naar 
werkpakketten, maak leerdoel 1: minimaal 30 
opdrachten . Als je klaar bent ga je verder in het vak 
rekenen op je eigen niveau. 

• Maak nieuwsbegrip  
• NT2-ers werk een kwartier op muiswerk en een 

kwartier in het werkboekje 
 

 

 
 
In bovenstaand schema is het huiswerk te zien voor aankomende week. Je kunt dit schema uitprinten 
en als je een opdracht klaar hebt, vink je deze af. Voor elke opdracht krijg je een cijfer dat meetelt 
voor je rapport. Neem het dus serieus. Elke dinsdag zal er een nieuw rooster voor die week op de 
website komen. 
 
De uitleg van alle opdrachten zijn te vinden op It’s Learning. Er staat precies uitgelegd hoe je de 
opdracht moet uitvoeren en hoe je deze kunt inleveren. It’s Learning zal je deze weken dus veel 
gebruiken. Je kunt via It’s Learning ook een berichtje naar mij sturen. Je mag mij ook appen.  
Soms moet je lessen maken op Snappet. In It’s Learning staat uitgelegd welke lessen je moet maken 
en welke je stapjes je daarvoor moet doen in Snappet. 
 
Heb je vragen als je opdrachten niet snapt of dingen niet lukken, mag je altijd contact met mij 
opnemen! Mijn mailadres  staat bovenaan dit schema.  
 
Het is voor ons allemaal een nieuwe situatie en ik hoop dat we met elkaar een leerzame, goede en 
weer gezonde tijd ingaan. 
 
Inloggen It’s Learning: 

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

- Klik 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) 
 
Extra Tip: via www.onlinebibliotheek.nl kun je gratis luisterboeken luisteren. Heel leuk! Misschien 
kun je eens luisteren in plaats van lezen  Onder aan de planner zet ik extra werk. Daar staan leuke 
linkjes in van EHBO. Je mag  altijd in Snappet extra werken.  
 
 
Zet ‘m op, toppers van 2A!  
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