
STUDIEWIJZER 
 

KLAS 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Periode 3   

© 2014-2015 
21.1.2015 



STUDIEWIJZER    vak: Aardrijkskunde  klas : 1 
onderbouw 

periode 3    2014-2015   week: 4 t/m 15   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** opmerkingen 

week 4 
19 t/m 23 jan 

Toetsweek 
 

Inleiding H4: water 
 

Toetsweek 
 
 
 

Toetsweek 
 
 
 
 

t/m wo toetsweek 
do: start P3; huiswerkvrij 
do: start huiswerkklas 
P3 

week 5 
26 t/m 30 jan 

Bespreken toets 
 
§ 4.1: water op 
aarde 

 
 
§ 4.1: 1 t/m 6, 8 

 do: vóór 11.00 uur 
inleveren 
inhaalformulieren 
30.1-4.2: opgave 
spreekavond via 
Magister 
za 31 jan.: Open Huis 

week 6 
2 t/m 6 feb 

§ 4.2: kringloop van 
water 

§ 4.2: 1 t/m 7  wo: verkort rooster ; 
13.30 uur inhaal obo;  
do: geen les 
vr: klas 2ABC excursie 
NEMO 
vr: rapport mee 
vr: SSZ volleybal 

week 7 
9 t/m 13 feb  

§ 4.3: rivieren § 4.3: 1 t/m 6  di: spreekmiddag/ -
avond 
vr: 20.00 uur Klassiek 
Muziekconcours 

week 8 
16 t/m 20 feb 

  2
e
 les SO H4 par 1 

t/m 3 

wo: toetsrooster 
beschikbaar 

week 9 
23 t/m 27 feb 

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie  

week 10 
2 t/m 6 mrt 

§ 4.4: wisselen van 
schaalniveau 

§ 4.4: 1 t/m 6   ma: huiswerkvrij 
 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

§ 4.5: de Rijn van 
bron tot zee 

§ 4.5: 1 t/m 4  do: klas 1 19.00 uur 
poëzieavond 
vr: klas 1: 1

e
+2

e
 uur vrij 

en huiswerkvrij 

week 12 
16 t/m 20 mrt § 4.5: de Rijn van 

bron tot zee 
§ 4.5: 5 t/m 8  

vr:8e lesuur 
inhaalmoment obo 
vr: kangoeroewedstrijd 
(enkele lln) 

week 13 
23 t/m 27 mrt v.a. dinsdag 

toetsweek 
v.a. dinsdag 
toetsweek 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

ma: toetsvrij;  
verkort  rooster; 13.15 
uur lln. vrij 
di: start toetsweek 
 

week 14 
30 mrt t/m 3 
apr 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek  

deze week 
inhaalformulieren 
beschikbaar 
Celescoop 3 deze week 
wo: klas 1 na 12.00 uur 
sportdag  
do: huiswervrij en start 
huiswerkklas P4 
vr: Goede Vrijdag; lln. 
vrij 

week 15 
6 t/m 10 apr    

ma: Tweede Paasdag; 
vrij 
di/wo: vrij 
vr: SSZ Unihockey 

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc.         

** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 



STUDIEWIJZER    vak: biologie  klas : 1 
onderbouw 

periode 3    2014-2015   week: 4 t/m 15   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** opmerkingen 

week 4 
19 t/m 23 jan 

Toetsweek Toetsweek Toetsweek 

t/m wo toetsweek 
wo: klas 2 kunstendag 
(Westerlaan) 
wo: klas 3 na 12.00 uur 
jaarlaagsportdag 
do: start P3; huiswerkvrij 
do: start huiswerkklas 
P3 

week 5 
26 t/m 30 jan 

T1 BS 1 
T1 BS 2 
T1 BS 3 

1, 3 WB  blz 6,7 
4,   
7, (8, 9  
geweekte boon 
Inzetten opdracht 
16 WB blz.19 

 do: vóór 11.00 uur 
inleveren 
inhaalformulieren 
30.1-4.2: opgave 
spreekavond via 
Magister 
za 31 jan.: Open Huis 

week 6 
2 t/m 6 feb 

T2 BS1 
T2 BS2 

1,2 (3 P inzetten) 
5 (wortelh)6,7 

 di: klas 3 bezoek 
Universiteit Twente 
wo: verkort rooster ; 
13.30 uur inhaal obo;  
do: geen les 
vr: klas 2ABC excursie 
NEMO 
vr: rapport mee 
vr: SSZ volleybal 

week 7 
9 t/m 13 feb  

T2 BS 1 
T2 BS 3  

3,4 
8, 9,10,11 
Practicum inzetten, 
12 

 di: spreekmiddag/ -
avond 
vr: 20.00 uur Klassiek 
Muziekconcours 

week 8 
16 t/m 20 feb 

T2 B3 
T2 BS 4 

11 
13,14,15,16 
practicum 
fotosynthese,18 

 wo: toetsrooster 
beschikbaar 

week 9 
23 t/m 27 feb 

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie  

week 10 
2 t/m 6 mrt 

T2 BS 5 
T2 BS 6 

19,20 
22,24,25 

 so ma: huiswerkvrij 
maart: klas 3 
spreekdagen decaan 
met lln. + ouders 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

T2 BS 7 
T2 BS 8 

26,27 
28,29 

 ma/di: klas 3 project 
deel 1 
di: klas 2 mobiele 
planetarium 
wo: klas 3 
bedrijfsexcursies en 
lezingen 
do/vr: klas 3 project deel 
2 
do: klas 1 19.00 uur 
poëzieavond 
vr: klas 1: 1

e
+2

e
 uur vrij 

en huiswerkvrij 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

T2 BS 9 
T2 VS 3 Gallen 

31, 
1,2 
Diagnostische 
toets dlst.1 tot en 
met 11 

 

ma: klas 3 vanaf 12.30 
uur Pitch Day for 
Change 
vr:8e lesuur 
inhaalmoment obo 
vr: kangoeroewedstrijd 
(enkele lln) 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

ma: toetsvrij;  
verkort  rooster; 13.15 
uur lln. vrij 
di: start toetsweek 
vr: klas 3 11.00 uur 
kunstendag 
(Westerlaan) 



week 14 
30 mrt t/m 3 
apr 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek  

deze week 
inhaalformulieren 
beschikbaar 
Celescoop 3 deze week 
wo: klas 1 na 12.00 uur 
sportdag  
do: huiswervrij en start 
huiswerkklas P4 
vr: Goede Vrijdag; lln. 
vrij 

week 15 
6 t/m 10 apr 

   

ma: Tweede Paasdag; 
vrij 
di/wo: vrij 
do: klas 3 inleveren 
keurzeformulier 
vr: SSZ Unihockey 

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc.         

** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 



STUDIEWIJZER   vak: Engels   klas : 1 
onderbouw 

periode 3    2014-2015    week: 4 t/m 15  
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** opmerkingen 

week 4 
19 t/m 23 jan Toetsweek Toetsweek Toetsweek 

t/m wo toetsweek 
do: start P3; huiswerkvrij 
do: start huiswerkklas 
P3 

week 5 
26 t/m 30 jan 

Intro unit 5 
TB 1, 2 
GS 5.1, 5.2 
 
Bespreken CP 

WB Intro 
 
WB 1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 14, 15, 17 

Werkboek B 
meenemen 
 
 

do: vóór 11.00 uur 
inleveren 
inhaalformulieren 
30.1-4.2: opgave 
spreekavond via 
Magister 
za 31 jan.: Open Huis 

week 6 
2 t/m 6 feb 

TB 2,3  
GS 5.3 

WB 18, 19, 21, 23,  
25, 26, 27, 29 

 wo: verkort rooster ; 
13.30 uur inhaal obo;  
do: geen les 
vr: klas 2ABC excursie 
NEMO 
vr: rapport mee 

week 7 
9 t/m 13 feb  

TB 4, 5, 6 WB 31, 32, 33, 34, 
35, 37 
Check: A, B, C 

Derde les: SO 
Unit 5a (2x) (p. 57, 
59, 61 + GS 5.1, 
5.2 en 5.3)  

di: spreekmiddag/ -
avond 
vr: 20.00 uur Klassiek 
Muziekconcours 

week 8 
16 t/m 20 feb 

TB 6, 7 Check: D, E, F, G 
Personal Training 

 wo: toetsrooster 
beschikbaar 

week 9 
23 t/m 27 feb 

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie  

week 10 
2 t/m 6 mrt 

Intro unit 6 
TB 1 
GS 6.1, 6.2 

WB Intro 
WB: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10 

  ma: huiswerkvrij 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

TB 2, 3, 4 
GS 6.3, 6.4 

11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 21, 23, 24, 
25, 27, 28, 29 

Derde les: SO unit 
6a (2x) (p. 69, 71, 
73 + GS 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4) 

di: klas 2 mobiele 
planetarium 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

TB 5, 6, 7 
herhalen unit 5 en 6 

WB 22, 30, 31, 32, 
33 
Check: A, B, C, D, 
E, F, G, H 
Personal training 

Derde les:  
Leesboek 3 uit en 
mee 

vr:8e lesuur 
inhaalmoment obo 
vr: kangoeroewedstrijd 
(enkele lln) 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

ma: toetsvrij;  
verkort  rooster; 13.15 
uur lln. vrij 
di: start toetsweek 

week 14 
30 mrt t/m 3 
apr 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek  

deze week 
inhaalformulieren 
beschikbaar 
Celescoop 3 deze week 
wo: klas 1 na 12.00 uur 
sportdag  
do: huiswervrij en start 
huiswerkklas P4 
vr: Goede Vrijdag; lln. 
vrij 

week 15 
6 t/m 10 apr 

   

ma: Tweede Paasdag; 
vrij 
di/wo: vrij 
do: klas 3 inleveren 
keurzeformulier 
vr: SSZ Unihockey 

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc.         

** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 



STUDIEWIJZER    vak: GS   klas : 1 
onderbouw 

periode 3    2014-2015   week: 4 t/m 15   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

week/datum lesstof Lezen Opdrachten  opmerkingen 

week 4 
19 t/m 23 jan 

Toetsbespreking   

t/m wo toetsweek 
do: start P3; 
huiswerkvrij 
 

week 5 
26 t/m 30 jan 

Begin van een 
imperium 

§4.1 (blz. 92-94) 4.1: 3, 4, 5, 6, 7  

week 6 
2 t/m 6 feb 

Van Republiek naar 
Keizerrijk 

§4.1 (blz. 95) 4.1: 8, 9, 10, 11, 12 wo: verkort rooster  
13.30 uur inhaal obo;  
do: geen les 

week 7 
9 t/m 13 feb  

Brood & Spelen §4.2 & 4.3(blz. 
96-100) 

4.2: 2, 5, 7 
4.3: 2, 3, 4  

di: spreekmiddag/ 
avond 
vr: 20.00 uur Klassiek 
Muziekconcours 

week 8 
16 t/m 20 feb 

S.O. 4.1, 4.2 & 4.3 
 
 
God of goden?  

S.O. 4.1, 4.2 & 
4.3 
 
§4.3 & 4.4 (blz. 
101-105) 

S.O. 4.1, 4.2 & 
4.3 (t/m blz. 100) 
 

4.3: 6a, 8, 9 
4.4: 2, 6, 8 

 

week 9 
23 t/m 27 feb 

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie  

week 10 
2 t/m 6 mrt 

De val van Rome §4.5 & 4.7 4.5: 3, 4b,c,d, 6 
4.7:  2, 3, 5 

ma: huiswerkvrij 
 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Geen les ivm 
Romereis 

Geen les ivm 
Romereis 

Geen les ivm 
Romereis 

Romereis klas 5 
do: klas 1 19.00 uur 
poëzieavond 
vr: klas 1: 1

e
+2

e
 uur 

vrij en huiswerkvrij 

week 12 
16 t/m 20 mrt Uitloop / herhaling 

Uitloop / 
herhaling 

Uitloop / 
herhaling 

vr:8e lesuur 
inhaalmoment obo 
 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

ma: toetsvrij;  
verkort  rooster; 
13.15 uur lln. vrij 
di: start toetsweek 
 

 



STUDIEWIJZER    vak: KV   klas : 1 
onderbouw 

periode 3    2014-2015   week: 4 t/m 15   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** opmerkingen 

week 4 
19 t/m 23 jan 

Toetsweek Toetsweek Toetsweek 

t/m wo toetsweek 
wo: klas 2 kunstendag 
(Westerlaan) 
wo: klas 3 na 12.00 
uur jaarlaagsportdag 
do: start P3; 
huiswerkvrij 
do: start huiswerkklas 
P3 

week 5 
26 t/m 30 jan 

Disco les 8A 
Disco p. 53 ev: les 
over Vergilius 
Film‘Trojaans Paard’ 
Pallas les 1 

Disco Werkschrift 
(DWS) p. 63-67 t/m 
opgave 15 
Pallas (PWS)  
p. 2, p. 6 (extra 
opdracht) 

 do: vóór 11.00 uur 
inleveren 
inhaalformulieren 
30.1-4.2: opgave 
spreekavond via 
Magister 
za 31 jan.: Open Huis 

week 6 
2 t/m 6 feb 

Disco 8A+B 
Film’Trojaans Paard’ 
 
Pallas les 1 

DWS p. 67-69 
PWS p. 6 (extra 
opdracht) 

 di: klas 3 bezoek 
Universiteit Twente 
wo: verkort rooster ; 
13.30 uur inhaal obo;  
do: geen les 
vr: klas 2ABC excursie 
NEMO 
vr: rapport mee 
vr: SSZ volleybal 

week 7 
9 t/m 13 feb  

Disco 8B 
Film’Trojaans Paard’ 
Pallas p. 13-15 

DWS p. 70-72 
PWS p. 7-9 

SO Disco 8 di: spreekmiddag/ -
avond 
vr: 20.00 uur 
Klassiek 
Muziekconcours 

week 8 
16 t/m 20 feb 

Disco 9A 
 
Kosmos p. 13-17 

DWS p. 73-76 
opgave 12 
 

PW: vertaling t/m 
Disco les 8 
Leesverslag 
inleveren 19/2 

wo: toetsrooster 
beschikbaar 

week 9 
23 t/m 27 feb 

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie  

week 10 
2 t/m 6 mrt 

Disco 9A+B 
Pallas/Kosmos 
 
Griekse Mythen  
p. 57-90 

DWS p. 76-77 
Schrijfoefeningen 
GR-LA en vv 

 SO Grieks alfabet ma: huiswerkvrij 
maart: klas 3 
spreekdagen decaan 
met lln. + ouders 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Disco 9B 
Pallas les 3 
 
 
 
Griekse Mythen 
p. 57-90 

DWS p. 78-80 
Leesvaardigheid 
trainen dmv 
tekstjes Heracles: 
lees- + schrijfoef. 

SO Disco 9 ma/di: klas 3 project 
deel 1 
di: klas 2 mobiele 
planetarium 
wo: klas 3 
bedrijfsexcursies en 
lezingen 
do/vr: klas 3 project 
deel 2 
do: klas 1 19.00 uur 
poëzieavond 
vr: klas 1: 1

e
+2

e
 uur 

vrij en huiswerkvrij 

 
week 12 
16 t/m 20 mrt 

Disco 8+9 afronden 
Pallas les 3 
Griekse Mythen 
p. 49-55 (Alcmene) 
Film ‘Hercules’ 

Tekstjes Heracles: 
lees- + schrijfoef. 
 
 
Opdracht Herakles 

 
 
 
 
PO Herakles 

ma: klas 3 vanaf 12.30 
uur Pitch Day for 
Change 
vr:8e lesuur 
inhaalmoment obo 
vr: kangoeroewedstrijd 
(enkele lln) 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

Grammatica 
proefwerk Disco 

ma: toetsvrij;  
verkort  rooster; 13.15 
uur lln. vrij 



les 8 en 9 di: start toetsweek 
vr: klas 3 11.00 uur 
kunstendag 
(Westerlaan) 

week 14 
30 mrt t/m 3 
apr 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek  

deze week 
inhaalformulieren 
beschikbaar 
Celescoop 3 deze week 
wo: klas 1 na 12.00 uur 
sportdag  
do: huiswervrij en start 
huiswerkklas P4 
vr: Goede Vrijdag; lln. 
vrij 

week 15 
6 t/m 10 apr 

   

ma: Tweede Paasdag; 
vrij 
di/wo: vrij 
do: klas 3 inleveren 
keurzeformulier 
vr: SSZ Unihockey 

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc.         

** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 

 



Studiewijzer LO,  klas 1 periode 3       2014-2015 
 

 

Toetsing: 

 

Volleybal  1x 

 

Ringzwaaien     1x 

Handstand  1x 

                  Week                         Lesstof Opmerking 

4 Volleybal 

Handstand 

Alleen do. en vr. 

5 Ringzwaaien 

Volleybal 

 

6 Handstand 

Volleybal 

Ringzwaaien 

Wo. en do. verkort rooster 

Vr. schoolsport volleybal 

7 Ringzwaaien Afsluiten Ringzwaaien 

 

8 Handstand 

Volleybal 

 

9  Voorjaarsvakantie 

10 Handstand 

Volleybal 

Afsluiten Handstand 

 

11 Volleybal Afsluiten Volleybal  

Vr. klas 1: 1
e
 en 2

e
 uur vrij 

12  Inhalen/herkansen afsluiten 

13  Alleen ma., verkort rooster 

V.a. di. toetsweek 

14  Toetsweek t/m wo. 

Wo.: Jaarlaagsportdag 

 



STUDIEWIJZER    vak: Nederlands    klas : 1 
onderbouw 

periode 3    2014-2015   week: 4 t/m 15   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** opmerkingen 

week 4 
19 t/m 23 jan 

Toetsweek 
 

Pw bespreken 
 

Taal 3, Blz. 90 t/m 
92 
 
Tip I 

 
 

Toetsweek 
 

Opdr. 1. 2. 3 
 
 
 

Toetsweek 
Boekbesprekingen 

afmaken 
 

 Leesopdracht 
toelichten 

 

t/m wo toetsweek 
wo: klas 2 kunstendag 
(Westerlaan) 
wo: klas 3 na 12.00 uur 
jaarlaagsportdag 
do: start P3; huiswerkvrij 
do: start huiswerkklas 
P3 

week 5 
26 t/m 30 jan 

 
 
Sp3 blz 117-118 
Sp3 blz 118-119 
 
 

Opdr. 4, 5  
 
Opdr. 1 t/m 4 
Opdr. 5 t/m 8 
 
Tiptoets 21 

 do: vóór 11.00 uur 
inleveren 
inhaalformulieren 
30.1-4.2: opgave 
spreekavond via 
Magister 
za 31 jan.: Open Huis 

week 6 
2 t/m 6 feb 

Gramm. 4  
blz 151-152 
Gramm. 4  
blz 152 – 153  
 

Opdr. 1,2 en 3 
 

Opdr. 4 en 5 
 
 
Tiptoets 23 

 di: klas 3 bezoek 
Universiteit Twente 
wo: verkort rooster ; 
13.30 uur inhaal obo;  
do: geen les 
vr: klas 2ABC excursie 
NEMO 
vr: rapport mee 
vr: SSZ volleybal 

week 7 
9 t/m 13 feb  

Gramm. 4  
blz 153 -154 
Gramm.4 
Blz 154-155 
Gramm.4  
Blz 155-156 
 
Tip J 

Opdr. 6,7 en 8 
 
Opdr. 9 en 10 
 
Opdr. 11 en 12 
 
 
Tiptoets 25 

S.O. T/W 3 en Sp 
3 (1x) 

di: spreekmiddag/ -
avond 
vr: 20.00 uur Klassiek 
Muziekconcours 

week 8 
16 t/m 20 feb 

Lez 4. blz 130-132 
Lez. 4 blz 134-135 
Schr. 3 blz 99-101 
 
Tip K 

Opdr. 1 en 2 
Opdr. 4 
Opdr. 3 en 5 
 
Tiptoets 27 

 

 wo: toetsrooster 
beschikbaar 

week 9 
23 t/m 27 feb 

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie  

week 10 
2 t/m 6 mrt 

Schr. 4 blz 139-141 
 
Taal 4. blz 146-147 
Taal 4. blz 148-149 
 
 

Opdr. 3 en 6 
 
 
Opdr. 1 t/m 3 
Opdr. 4 en 5 
 
Tiptoets 29 

 Leesboek Theo 
Hoogstraaten uit 

ma: huiswerkvrij 
maart: klas 3 
spreekdagen decaan 
met lln. + ouders 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Sp. 4 blz 157-158 
Sp. 4 blz 159-160 
 
 

Opdr. 1 t/m 4 
Opdr. 5 t/m 7 
 

Opdr. 5 blz 101 en 
opdr 6 blz 141 

inleveren in het 
schrijfdossier = 

deel s.o. 

ma/di: klas 3 project 
deel 1 
di: klas 2 mobiele 
planetarium 
wo: klas 3 
bedrijfsexcursies en 
lezingen 
do/vr: klas 3 project deel 
2 
do: klas 1 19.00 uur 
poëzieavond 
vr: klas 1: 1

e
+2

e
 uur vrij 

en huiswerkvrij 



week 12 
16 t/m 20 mrt 

Gramm 5. blz 194-
195 
Gramm 5 blz 195-
196 
 
 
 

Opdr. 1 en 2  
 
Opdr.3 t/m 6 
 
Tiptoets 31 
 
 
 
 
 
 

S.O. Tiptoets 
21 t/m 31, Tip A 
t/m K 
(1x) 

 

ma: klas 3 vanaf 12.30 
uur Pitch Day for 
Change 
vr:8e lesuur 
inhaalmoment obo 
vr: kangoeroewedstrijd 
(enkele lln) 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

C.P. stof:  
Lez. 4 
Taal/ Woord. 4 
Gramm 4  
Sp. 4  
Tip A t/m K 

 

ma: toetsvrij;  
verkort  rooster; 13.15 
uur lln. vrij 
di: start toetsweek 
vr: klas 3 11.00 uur 
kunstendag 
(Westerlaan) 

week 14 
30 mrt t/m 3 
apr 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek  

deze week 
inhaalformulieren 
beschikbaar 
Celescoop 3 deze week 
wo: klas 1 na 12.00 uur 
sportdag  
do: huiswervrij en start 
huiswerkklas P4 
vr: Goede Vrijdag; lln. 
vrij 

week 15 
6 t/m 10 apr 

   

ma: Tweede Paasdag; 
vrij 
di/wo: vrij 
do: klas 3 inleveren 
keurzeformulier 
vr: SSZ Unihockey 

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc.         

** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 
 

Leesopdracht voor deze periode: 
Lees voor 2 maart een boek van Theo Hoogstraaten. Je maakt een verslag volgens de 
richtlijnen ‘Leesverslag’ (onderdeel A,B en C). Lees vooraf de opmerkingen van je docent bij 
je eerste leesverslag. Na het schrijversbezoek van Theo Hoogstraaten schrijf je nog een 
stukje over zijn bezoek aan jouw klas (onderdeel D). Je totale leesverslag wordt hooguit twee 
pagina’s A4. 
Lever je verslag in bij je docent op de afgesproken datum. Het is op dit moment nog niet 
duidelijk op welke data Theo Hoogstraaten op bezoek komt. Het verslag telt als een s.o. (1x). 
 
De boekbespreking telt deze periode mee (1x). 
 
 



STUDIEWIJZER    vak: NWO bio  klas : 1 
onderbouw 

periode 3    2014-2015   week: 4 t/m 15   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** opmerkingen 

week 4 
19 t/m 23 jan 

Toetsweek Toetsweek Toetsweek 

t/m wo toetsweek 
wo: klas 2 kunstendag 
(Westerlaan) 
wo: klas 3 na 12.00 uur 
jaarlaagsportdag 
do: start P3; huiswerkvrij 
do: start huiswerkklas 
P3 

week 5 
26 t/m 30 jan 

Introductie microscoop  
 
T3 biologie voor jou 
BS 2 
BS 3 

 

 
 
6, 7 
10, 11, 12, 13 
 

 do: vóór 11.00 uur 
inleveren 
inhaalformulieren 
30.1-4.2: opgave 
spreekavond via 
Magister 
za 31 jan.: Open Huis 

week 6 
2 t/m 6 feb 

BS 4 
 
- Tekenregels 
- maken preparaat 

 

15 (vliesje ui) 
16 (waterpest) 
18, 19 

 di: klas 3 bezoek 
Universiteit Twente 
wo: verkort rooster ; 
13.30 uur inhaal obo;  
do: geen les 
vr: klas 2ABC excursie 
NEMO 
vr: rapport mee 
vr: SSZ volleybal 

week 7 
9 t/m 13 feb  

Bespreken fouten in 
tekeningen’ 
BS 4 
 
BS 5 

 
 
20 (kleurst.korrels) 
14 (wangslijmvl.) 
21, 22 

 di: spreekmiddag/ -
avond 
vr: 20.00 uur Klassiek 
Muziekconcours 

week 8 
16 t/m 20 feb 

BS 6 23, 24 
25 (mitose 
worteltop 
Dwarsdoorsnede 
hulst 

 wo: toetsrooster 
beschikbaar 

week 9 
23 t/m 27 feb 

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie  

week 10 
2 t/m 6 mrt 

BS 7 27, 28, 29 
 
Dwarsdoorsnede 
mais tekenen, 
 
Zelf maken 
dwarsdoorsnede 
Pitrus  
 

 SO ma: huiswerkvrij 
maart: klas 3 
spreekdagen decaan 
met lln. + ouders 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

Eencelligen Thema 4 P24 en 
27 (amoebe en 
pantoffeldiertje) 

 ma/di: klas 3 project 
deel 1 
di: klas 2 mobiele 
planetarium 
wo: klas 3 
bedrijfsexcursies en 
lezingen 
do/vr: klas 3 project deel 
2 
do: klas 1 19.00 uur 
poëzieavond 
vr: klas 1: 1

e
+2

e
 uur vrij 

en huiswerkvrij 

week 12 
16 t/m 20 mrt BS 8 

BS 9 

30, 31 
P32 DNA isoleren 
33 huidmondjes 

 

ma: klas 3 vanaf 12.30 
uur Pitch Day for 
Change 
vr:8e lesuur 
inhaalmoment obo 



vr: kangoeroewedstrijd 
(enkele lln) 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

ma: toetsvrij;  
verkort  rooster; 13.15 
uur lln. vrij 
di: start toetsweek 
vr: klas 3 11.00 uur 
kunstendag 
(Westerlaan) 

week 14 
30 mrt t/m 3 
apr 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek  

deze week 
inhaalformulieren 
beschikbaar 
Celescoop 3 deze week 
wo: klas 1 na 12.00 uur 
sportdag  
do: huiswervrij en start 
huiswerkklas P4 
vr: Goede Vrijdag; lln. 
vrij 

week 15 
6 t/m 10 apr 

   

ma: Tweede Paasdag; 
vrij 
di/wo: vrij 
do: klas 3 inleveren 
keurzeformulier 
vr: SSZ Unihockey 

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc.         

** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 



STUDIEWIJZER    vak: techniek  klas : 1B, 1D 
onderbouw 

periode 3    2014-2015   week: 4 t/m 15   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** opmerkingen 

week 4 
19 t/m 23 jan 

Toetsweek Toetsweek Toetsweek 

t/m wo toetsweek 
wo: klas 2 kunstendag 
(Westerlaan) 
wo: klas 3 na 12.00 uur 
jaarlaagsportdag 
do: start P3; huiswerkvrij 
do: start huiswerkklas 
P3 

week 5 
26 t/m 30 jan 

- afspraken vak techniek 
- uitleg werkstuk wandlampje 
- voorkant wandlampje maken 
(1B in week 4) 

  do: vóór 11.00 uur 
inleveren 
inhaalformulieren 
30.1-4.2: opgave 
spreekavond via 
Magister 
za 31 jan.: Open Huis 

week 6 
2 t/m 6 feb 

- theorie gereedschappen 1 
- uitleg frame maken 
- maken frame 
(1B in week 5) 

  di: klas 3 bezoek 
Universiteit Twente 
wo: verkort rooster ; 
13.30 uur inhaal obo;  
do: geen les 
vr: klas 2ABC excursie 
NEMO 
vr: rapport mee 
vr: SSZ volleybal 

week 7 
9 t/m 13 feb  

- theorie gereedschappen 2 
- uitleg stekker aanzetten 
- aanzetten stekker 

  di: spreekmiddag/ -
avond 
vr: 20.00 uur Klassiek 
Muziekconcours 

week 8 
16 t/m 20 feb 

- theorie schroeven, bouten en 
moeren 
- uitleg fitting monteren 
- fitting monteren 

  wo: toetsrooster 
beschikbaar 

week 9 
23 t/m 27 feb 

voorjaarsvakantie Voorjaars-
vakantie 

voorjaarsva
kantie 

 

week 10 
2 t/m 6 mrt 

- theorie gereedschappen 3 
- uitleg grijpgraag 
- ontwerp grijpgraag 

   ma: huiswerkvrij 
maart: klas 3 
spreekdagen decaan 
met lln. + ouders 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

- theorie verf 
- maken grijpgraag 

  ma/di: klas 3 project 
deel 1 
di: klas 2 mobiele 
planetarium 
wo: klas 3 
bedrijfsexcursies en 
lezingen 
do/vr: klas 3 project deel 
2 
do: klas 1 19.00 uur 
poëzieavond 
vr: klas 1: 1

e
+2

e
 uur vrij 

en huiswerkvrij 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

- theorie lijm 
- maken grijpgraag   

ma: klas 3 vanaf 12.30 
uur Pitch Day for 
Change 
vr:8e lesuur 
inhaalmoment obo 
vr: kangoeroewedstrijd 
(enkele lln) 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

 
v.a. dinsdag 
toetsweek 

Voor techniek: alle theorie 
van per. 1 

 

v.a. 
dinsdag 

toetsweek 

v.a. 
dinsdag 

toetsweek 

ma: toetsvrij;  
verkort  rooster; 13.15 
uur lln. vrij 
di: start toetsweek 
vr: klas 3 11.00 uur 
kunstendag 
(Westerlaan) 



week 14 
30 mrt t/m 3 
apr 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m 
woensdag 
toetsweek 

t/m 
woensdag 
toetsweek  

deze week 
inhaalformulieren 
beschikbaar 
Celescoop 3 deze week 
wo: klas 1 na 12.00 uur 
sportdag  
do: huiswervrij en start 
huiswerkklas P4 
vr: Goede Vrijdag; lln. 
vrij 

week 15 
6 t/m 10 apr 

   

ma: Tweede Paasdag; 
vrij 
di/wo: vrij 
do: klas 3 inleveren 
keurzeformulier 
vr: SSZ Unihockey 

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc.         

** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 



STUDIEWIJZER    vak: Wiskunde  klas : 1 
onderbouw 

periode 3    2014-2015   week: 4 t/m 15   
 

week/datum lesstof opdrachten* afronding** opmerkingen 

week 4 
19 t/m 23 jan 

§ 6.1 Kwadraten 

 

 
m. 2 t/m 8 
 

 
 
 

t/m wo toetsweek 
do: start P3; huiswerkvrij 
do: start huiswerkklas 
P3 

week 5 
26 t/m 30 jan 

§ 6.1 Kwadraten 
§ 6.2 Kwadratische 

formules 
§ 6.3 Grafieken 

 

m. 11 t/m 14 
m. 16 t/m 22 
m. 23 t/m 28 
m. 30 t/m 34 

 do: vóór 11.00 uur 
inleveren 
inhaalformulieren 
30.1-4.2: opgave 
spreekavond via 
Magister 
za 31 jan.: Open Huis 

week 6 
2 t/m 6 feb 

§ 6.3 Grafieken 
§ 6.4 Rekenen met letters 

 

m. 35 t/m 38 
m. 41 t/m 47 
m. 49 t/m 55 
 

 wo: verkort rooster ; 
13.30 uur inhaal obo;  
do: geen les 
vr: rapport mee 
vr: SSZ volleybal 

week 7 
9 t/m 13 feb  

§ 6.5 Herleiden 
§ 6.6 Herleiden van 
breuken 

m. 58 t/m 66 
m. 69 t/m 76 
m. gemengde 
opgaven 

 di: spreekmiddag/ -
avond 
vr: 20.00 uur Klassiek 
Muziekconcours 

week 8 
16 t/m 20 feb 

Hfdst.6: Formules 
en letters 
§ 7.1 Symmetrie 

 

m. gemengde 
opgaven 
m. 2 t/m 7 

Let op: 
Deze week 

Toets Hfdst.6 

wo: toetsrooster 
beschikbaar 

week 9 
23 t/m 27 feb 

voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie  

week 10 
2 t/m 6 mrt 

§ 7.1 Symmetrie 
§ 7.3 Vierhoeken 

 

m. 9 t/m 15 
m. 24 t/m 32 
m. 33 t/m 38 

 Let op: 
§ 7.2 Spiegelen in de 

ruimte slaan we 
over! 

ma: huiswerkvrij 

week 11 
9 t/m 13 mrt 

§ 7.4 Bijzondere lijnen 
§ 7.5 Hoeken berekenen 

 

m. 40 t/m 46 
m. 49 t/m 51,55,56 
m. 57 t/m 60 

 do: klas 1 19.00 uur 
poëzieavond 
vr: klas 1: 1

e
+2

e
 uur vrij 

en huiswerkvrij 

week 12 
16 t/m 20 mrt 

§ 7.5 Hoeken berekenen 
§ 7.6 F-hoeken en Z-

hoeken 

 
 
 
 

m. 61 t/m 64 
m. 66 t/m 69 
m. 70 t/m 74 
m. 75 t/m 79 
 
 
 

 

ma: klas 3 vanaf 12.30 
uur Pitch Day for 
Change 
vr:8e lesuur 
inhaalmoment obo 
vr: kangoeroewedstrijd 
(enkele lln) 

week 13 
23 t/m 27 mrt 

Hfdst. 7: Vlakke 
figuren 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

m. gemengde 
opgaven 

v.a. dinsdag 
toetsweek 

 
 

ma: toetsvrij;  
verkort  rooster; 13.15 
uur lln. vrij 
di: start toetsweek 

week 14 
30 mrt t/m 3 
apr 

t/m woensdag 
toetsweek 

t/m woensdag 
toetsweek 

Toets 
Wiskunde 
Hfdst. 7  

§ 7.1 +   
§ 7.3 t/m § 7.6 

deze week 
inhaalformulieren 
beschikbaar 
Celescoop 3 deze week 
wo: klas 1 na 12.00 uur 
sportdag  
do: huiswervrij en start 
huiswerkklas P4 
vr: Goede Vrijdag; lln. 
vrij 

week 15 
6 t/m 10 apr    

ma: Tweede Paasdag; 
vrij 
di/wo: vrij 

 
* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc.         

** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc. 



 


