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Huiswerkrooster 2e klas – zie Its Learning voor gehele planning: 

Klas 2C: Mevrouw Willems  rwillems@mijnschool.nu     

Dag  Wat? Af?  
Maandag  16-03  

 
 

 

Dinsdag 17-03 • Metaal 1  - Its Learning 
 
  

 

Woensdag 18-03 • Rekenen 1 – Info op Its Learning (snappet) 
• BKV – Its Learning  
• Moodbaord - talentenposter (start) – Its Learning  

 

 

Donderdag  19-03 • Hout – Its Learning 
• Nieuwsbegrip 1 – Its Learning 

 

 

Vrijdag 20-03  • Winkel – Its Learning 
• Taal 1 – Its Learning (snappet) 
• Rekenen 2 – Its Learning (snappet) 

 

 

Dag  Wat? Af? 
Maandag 23-03 Schrijven “Stel je voor..” opdracht – Its Learning  

Rekenen 3 – Its Learning (snappet) 
Gym – Its Learning  

 

Dinsdag 24-03 Taal 2 – Its Learning (snappet) 
Moodbaord – talentenposter (Deadline) 

 

 

Opdrachten die open staan tot en met 3 april: 
NT2 (elke dag voor NT2 leerlingen) 
EHBO (18 maart t/m 3 april) 
Lezen (18 maart t/m 3 april) 
 

Dag allemaal,  

In bovenstaand schema is het huiswerk te zien voor week 1 (t/m dinsdag 24 maart). 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. 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.  
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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) 

Inloggen Snappet: 

- Ga naar www.mijnschool.nu (klik dan op het icoontje ‘Snappet’ rechts bovenin) 


