
Klas: S1, S2, S3, S4 en S5 

Mentor: Sjouke Attema  e-mail school: sattema@mijnschool.nu 
Mentor: Gijs Kooijman   e-mail school: gkooijman@mijnschool.nu  
Mentor: Gerda Viet   e-mail school: gviet@mijnschool.nu 
Mentor: Bas Vastenhoud  e-mail school: bvastenhoud@mijnschool.nu 
Mentor: Jeanine Vlieger  e-mail school: jvlieger@mijnschool.nu  

Huiswerkschema: woensdag 18 maart tot en met dinsdag 24 maart 

Het huiswerk kun je als volgt vinden: 

- Presentis  
- Documenten 
- Mijn lesbestanden/Oefenstof 
- Leerjaar 4 (S1, S2) of leerjaar 5 (S3, S4, S5) 

Hoe te werken met de documenten: 

1. Selecteer de opdracht die je gaat maken 
2. Druk op het vergrootglas onderaan je scherm 

 
3. Onderaan de pagina opent zich dan de opdracht 
4. Sla deze opdracht op op je eigen computer 
5. Als je klaar bent kun je deze zelf toevoegen in de map documenten 
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Woensdag 18 maart: 

• Snappet rekenen – les 1 
• Snappet spelling – les 1 

Donderdag 19 maart: 

• Engels toets 1 
• Opdracht gezond bewegen. 

Vrijdag 20 maart: 

• Snappet rekenen – les 2 
• Snappet spelling – les 2 

Maandag 23 maart: 

• Paspoort voor succes maken deel A t/m C 

Dinsdag 24 maart: 

• Paspoort voor succes maken deel D t/m einde 
• Paspoort voor succes bespreken met je ouders/verzorgers 
• Ga naar Strux (internet) –deelnemer- ik en de maatschappij-samen maar verschillend-hfst 4 

opdracht 18 

 

Huiswerk opleiding bediening (dus voor Mohamed en Elton) 
Hoofdstuk,  Materiaal-glaswerk 1,2 lezen en 3 vragen maken. 
Materiaal-bestek 1,2 lezen en 3 vragen maken. 
Materiaal-serviesgoed 1, 2, 3 lezen 4 vragen maken. 

 
Huiswerk opleiding keuken assistent ( Daniël, Sarina, Selina, Damian, Adnane, Anwar) 
Woensdag 18 maart: Warenkennis-vlees 1 lezen varkensvlees en rundvlees, en varkensvlees, 
rundvlees 2 de vragen maken.  
Inleveren voor 23 maart. 
Tip leer de begrippen en de vaktermen uit je hoofd deze heb je nodig bij het examen 
 

Huiswerk opleiding Groothuishouding  (dus voor Rosaly, Shirley, Yenna,  Anischa, en Laura) 
Stappenplan maken van hoofdstuk microvezel Interieur en Sanitair. 
Leer beide hoofdstukken goed uit je hoofd, daarna zonder je theorie boek, het stappenplan schrijven 
stap voor stap. 

Huiswerk opleiding Winkelmedewerker 
Opdracht 1 maak hoofdstuk 3e Goederen opslaan. 
Lees de tekst bladzijde 187 tot 192 



Maak de vragen 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60, 61,62, 63 en 64. 
Schrijf de begrippen(de dik gedrukte woorden in je boek/hoofdstuk) en zet de betekenis erachter. 
De vragen mag je op een papier schrijven en hier een foto van maken en deze opsturen naar het 
volgende emailadres: dpetersen@mijnschool.nu 
Begrippen schrijf je ook op en stuur hier een foto van naar  dpetersen@mijnschool.nu 
Inleveren voor 24 maart 
 
Huiswerk opleiding houtbewerking 
Melvin en Burak: Bladzijde 101-115 
Jasper: Bladzijde 105-120 
Maak leesbare foto’s van de opdrachten. Die mail je naar athomassen@mijnschool.nu. 
 
Huiswerk opleiding metaal 
Maak de opdrachten ‘Huiswerk Metaaltechniek Opleiding [1]’ en ‘Huiswerk Metaaltechniek 
Opleiding [2]’. 
De antwoorden schrijf je in word en mail je naar: jzielman@mijnschool.nu.  
 

Huiswerk opleiding woonhulp 
Maak de opdracht ‘Thuiswerk opleiding Woonhulp week 1’. De opdracht stuur je naar: 
ischreuder@mijnschool.nu. 

Huiswerk vooropleiding woonhulp (Anischa) 
Maak de opdrachten thuiswerk Anischa week 1 woonhulp. De opdracht stuur je naar: 
ischreuder@mijnschool.nu. 
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