
Huiswerkrooster  30 maart t/m  3 april 2020 
Klas: 2A  
Mentor: Nana Tuasela                                                                       mobielnummer: 06-55019939 
 

 

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 30-03 • Rekenen: Open Snappet, kies rekenen thuis, ga  naar 

werkpakketten, maak leerdoel 3: minimaal 30 
opdrachten 

• EHBO: Schrijf in kort de 10 stappen op van stabiele 
zijligging.Stuur ze naar de mentor. 

• Muiswerk:NT2-ers werk een kwartier op muiswerk. 
 

 

Dinsdag  31-03 • Taal: Open Snappet, kies taal thuis, ga naar 
werkpakketten, maak het leerdoel: minimaal 30 
opdrachten> Als je klaar bent ga je naar het volgende 
leerdoel. 

• Praktijk: Lees en maak  de opdrachten op huiswerk 
praktijkvakken  2A. Schilderen, woonhulp, horeca, 
winkel of metaal. 

• Nieuwsbegrip: Lees de tekst 3 en maak de 
opdrachten. 

• Muiswerk:NT2-ers werk een kwartier op muiswerk. 
. 

 

Woensdag 01-04 • Taal Open snappet, kies taal thuis , ga naar 
werkpakketten, maak het leerdoel: minimaal 30 
opdrachten. Als je klaar bent ga je naar het volgende 
leerdoel. 

• EHBO  leer het stappenplan van controleren 
ademhaling en stabiele zijligging. Bekijk de filmpjes 
van EHBO in Itsearning bij extra.   

• Muiswerk: NT2-ers werk een kwartier op muiswerk. 
  

 

Donderdag 02-04 • Rekenen: 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. 

• BKV: Maak de opdrachten in Itslearning  
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• Zorg en Welzijn: Maak de opdracht 3 kijk bij 
Itslearning Huiswerk Praktijkvakken 2A 

• Muiswerk:NT2-ers werk een kwartier op muiswerk. 
 

Vrijdag 03-04 • Rekenen: 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. 

• Muiswerk:NT2-ers werk een kwartier op muiswerk. 
 

 

 
 
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.  
 
De uitleg van alle opdrachten zijn te vinden op It’s Learning. De website staat de planning ook. 
Praktijkvakken staan de opdrachten  ook op It’s Learning onder Huiswerk praktijkvakken 2A. 
De eerste week was wennen al het e-mailen ,maar we hebben bijna alle opdrachten binnen 
gekregen.  
 
Heb je vragen als je opdrachten niet snapt of dingen niet lukken, mag je altijd contact met mij 
opnemen! Mijn mailadres is en telefoonnummer staat bovenaan dit schema.  
 
Zorg goed voor elkaar. 
 
Ga zo door, kanjers van 2A!  


