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Week 7 (11 mei - 15 mei)

Plan

Datum

Beschrijving

BkV

11 mei – 15 mei

1. Klik in Its Learning bovenin de
donkere balk op 'vakken'.
2. Klik op BkV leerjaar 2.
3. Daar zie je wat je moet doen
voor BkV: perspectief anders
bekeken (ﬁlmpje kijken en de
opdracht: Groot, groter, ..kleinst?
maken.
4. Via de chat kun je eventueel je
vragen stellen over de opdracht
aan mevrouw Breet.

Gym

11 mei – 15 mei

11 t/m 15 mei
Elke dag doe je een korte Work-out
opdracht en de Challenge.
De challenge mag je ﬁlmen en
mailen naar
cbertijn@mijnschool.nu of Whatsappen naar mr. Kooijman
(0682408401). De klas die de
meeste Challenges op stuurt wint
een taart!

Leerdoelen

Bronnen en activiteiten
Toevoegen

Toevoegen

Maandag 11 mei
https://mijn.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=250&LocationType=1
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Work-out:
Kijk en doe mee met Nederland in
beweging NPO 9.20 op TV.
Gedaan ja / nee
Challenge:
https://youtu.be/HoYyJV38suo

Dinsdag 12 mei
Work-out:
ﬁetsen 15-20 minuten (boodschap
doen)
Gedaan ja /
nee
Challenge: kijk eerst
https://sporza.be/nl/2020/03/10/gez
in-wereldrecord-speerwerperrohler-gooit-32-meter-met-eenlucifer~1583842377191/
https://youtu.be/iglXMr_fK2w

Woensdag 13 mei
Work-out:
5 min wandelen, 2 min hardlopen,
1 min wandelen, 2 min. hardlopen,
1 minuut wandelen, 2 min.
hardlopen en eindig met 5 min
wandelen.
Gedaan ja / nee
Challenge:
https://youtu.be/HrjxtXFVfMM

Donderdag 14 mei

https://mijn.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=250&LocationType=1
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Work-out:
Zoek op internet uit wat Jumping
Jacks zijn en doe dat 3 keer 1
minuut met 30 seconden rust
ertussen.
Gedaan ja / nee
Challenge:
https://youtu.be/TL_G2fhvrk0

Vrijdag 15 mei
Work-out:
Touwtje Springen (samen met je
broer of zus met lang touw en
draaien en inspringen)
Gedaan ja / nee
Challenge:
https://youtu.be/44bIQ788ywQ

Winkel Rufta

11 mei – 15 mei

Rufta kijk bij de bronnen en maak
de opdracht voor winkelpraktijk.

Winkel opdracht week 7 en
8 HUISWERK
Toevoegen

Nieuwsbegrip

12 mei – 15 mei

Jullie gaan weer een tekst lezen
van Nieuwsbegrip en hierbij de
opdrachten maken. Dit doe je via
de website van Nieuwsbegrip (net
zoals voor de vakantie).

Engels

12 mei – 15 mei

Jullie gaan aan de slag met het
vertalen van woorden en zinnen,
zowel van het Engels naar het

https://mijn.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=250&LocationType=1

Toevoegen

Engels HUISWERK
Toevoegen
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Nederlands als andersom. Kijk bij
de bronnen en lever de opdracht
in door op "opdracht
beantwoorden" te klikken. Succes!
Rekenen

12 mei – 15 mei

Maak op snappet elke dag 30
opdrachten voor rekenen. Je gaat
naar snappet dan naar het vak
rekenen thuis en dan naar
werkpakketten. Hier staan
leerdoelen klaar waaraan je kunt
werken.

12 mei – 15 mei

Er staat een opdracht klaar voor
koken. Jullie gaan een woordslang
maken. Kijk bij de bronnen en
maak de opdracht. Lever het in
door op "opdracht beantwoorden
te klikken".

snappet

Koken

Zorg&Welzijn

11 mei – 15 mei

Opdracht Zorg&Welzijn week 7

Toevoegen

Woordslang koken week

9 HUISWERK

Toevoegen

Huiswerk Zorg&Welzijn klas 2
week 7
Toevoegen

Online les 13
mei

13 mei

We gaan proberen om met zijn
allen een "online les" te doen. We
gaan dan tegelijk videobellen met
elkaar. Uitleg over het installeren
van de app heb je ontvangen van
je mentor. Dinsdag heb je al
geoefend met het bellen. De link
volgt.

https://mijn.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=250&LocationType=1

Toevoegen
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Thuis werken (tot 6 april)
25 plannen begintijd 17-3-2020 eindtijd 3-4-2020

Planner week 4 (6 t/m 10 april)
10 plannen begintijd 6-4-2020 eindtijd 10-4-2020

Thuis werken week 5 (14 april-17 april)
8 plannen begintijd 14-4-2020 eindtijd 17-4-2020

Week 6 (20 april - 24 april)
10 plannen begintijd 20-4-2020 eindtijd 24-4-2020

https://mijn.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=250&LocationType=1
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