STUDIEPLANNER
JONG CELEANUM

Periode 1
© 2020-2021

STUDIEPLANNER vak: Klassieke Vorming klas : Jong Celeanum
onderbouw

periode 1
week/datum
week 34
17 t/m 21 aug
week 35
24 t/m 28 aug

week 36
31 aug t/m 4
sep
week 37
7 t/m 11 sep

week 38
14 t/m 18 sep

week 39
21 t/m 25 sep

week 40
28 sep t/m 2
okt

week 41
5 okt t/m 9 okt

week 42
12 t/m 16 okt
week 43
19 t/m 23 okt

2020-2021
lesstof
geen les

opdrachten

week: 34 t/m 45
toetsing

curriculum
di:klas 1 introductiedag
wo t/m vr: klas 1 kamp
(Heino)

Lingua Latina Cap I
Latijn in het Nederlands
Cultuur 1: Rome algemeen
Ovidius: Wie was hij?
Lingua Latina Cap I Lectio I
Latijn in het Nederlands
Cultuur 2: Romeinse goden
Ovidius: Chaos/schepping
Lingua Latina Cap I Lectio I
Latijn in het Nederlands
Cultuur 3: Het Forum (1)
Ovidius: Lycaon
Lingua Latina Cap I Lectio II
Latijn in het Nederlands
Cultuur 4: Het Forum (2)
Ovidius: Deucalion
Lingua Latina Cap I Lectio II
Latijn in het Nederlands
Cultuur 5: Brood en Spelen
Ovidius: Phaeton
Lingua Latina Cap I Lectio III
Latijn in het Nederlands
Cultuur 6: Romeinse kunst
Ovidius: Callisto
Lingua Latina Cap I Lectio III
Latijn in het Nederlands
Cultuur 7: Verering Vesta
Ovidius:Corvus

ma: schoolfotografie (Zoom)

Woorden
Lectio I
leren

ma: schoolfotografie
(Westerlaan);
’s middags
absentiefotografie (Zoom)

Cultuur
1, 2 en 3
herhalen

ma: roostervrij

Woorden
Lectio II
leren

deze week klas 2 NaSk
planetarium

SO
Lingua
Latina,
Capitulum I,
Lectio I en II
Woorden
Lectio III
leren

herfstvakantie
Lingua Latina Cap I
Latijn in het Nederlands
Cultuur 8: Christendom
Ovidius: Aglauros

vr: 15.00 ob inhaal
tussentijdse toetsen

Cultuur
4 t/m 7
herhalen

week 44
26 t/m 30 okt
week 45
2 t/m 6 nov

toetsweek

toetsweek

ma, di toetsweek

ma, di
toetsweek

Toetsing
SO/proefwerk
SO

Duur (minuten)
20

Weging
1

45

2

Proefwerk
(in de toetsweek)

vr: sportdag Jong Celeanum
di: klas 2 excursie
spelcomputermuseum
(Zwolle)
wo: start P2; huiswerkvrij

Waar gaat het over?
Lingua Latina Cap I, lectio I en II
- zinnen vertalen
- tekstvragen
1) Lingua Latina Cap I helemaal
- zinnen vertalen
- tekstvragen
2) Cultuur (powerpoint op Magister)

STUDIEPLANNER vak: Mens & Maatschappij

klas : Jong Celeanum

onderbouw

periode 1
week/datum

2020-2021
lesstof

opdrachten*

week: 34 t/m 45
afronding**

week 35
24 t/m 28 aug

Kennismaking &
uitleg vak

week 36
31 aug t/m 4 sep
week 37
7 t/m 11 sep

Tijdvakken
geschiedenis
Tijdvakken
geschiedenis

week 38
14 t/m 18 sep
week 39
21 t/m 25 sep
week 40
28 sep t/m 2 okt
week 41
5 okt t/m 9 okt

Tijdvakken
geschiedenis
Tijdvakken
geschiedenis
Tijdvakken
geschiedenis

week 42
12 t/m 16 okt
week 43
19 t/m 23 okt
week 44
26 t/m 30 okt
week 45
2 t/m 6 nov

curriculum
di:klas 1 introductiedag
wo t/m vr: klas 1 kamp
(Heino)

week 34
17 t/m 21 aug

Tijdvakken
geschiedenis

Uitleg tijdvakken
+ uitleg opdracht
+ begin info
verzamelen
Info verzamelen
Info verzamelen
+ uitwerken
opdracht
Uitwerken
opdracht
Uitwerken
opdracht
Presentaties
tijdvakken
Presentaties
tijdvakken +
spelen

herfstvakantie
Tijdvakken
geschiedenis

herfstvakantie

ma: schoolfotografie
(Zoom)
ma: schoolfotografie
(Westerlaan);
’s middags
absentiefotografie (Zoom)
ma: roostervrij
deze week klas 2 NaSk
planetarium

Presentatie

herfstvakantie
vr: 15.00 ob inhaal
tussentijdse toetsen

Uitloop + spelen
Anno’s Tijdspel

toetsweek

toetsweek

toetsweek

ma, di toetsweek

ma, di toetsweek

ma, di toetsweek

vr: sportdag Jong
Celeanum
di: klas 2 excursie
spelcomputermuseum
(Zwolle)
wo: start P2; huiswerkvrij

* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc.
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc.

Toetsing
S.O, P.W

Duur (minuten)

PW

± 45 minuten

Weging

Leren:
Tijdvakken

Mee te nemen
hulpmiddelen

STUDIEPLANNER

vak: Nederlands

klas : JongCeleanum

2020-2021

week: 34 t/m 45

onderbouw

periode 1
week/datum

lesstof

opdrachten*

afronding**

week 35
24 t/m 28 aug

week 36
31 aug t/m 4 sep

curriculum
di:klas 1 introductiedag
wo t/m vr: klas 1 kamp
(Heino)

week 34
17 t/m 21 aug

Kennismaken,
leesniveau
bepalen,
leesautobiografie
Leesautobiografie
en poëzie

week 37
7 t/m 11 sep

Spelling

week 38
14 t/m 18 sep
week 39
21 t/m 25 sep
week 40
28 sep t/m 2 okt
week 41
5 okt t/m 9 okt
week 42
12 t/m 16 okt
week 43
19 t/m 23 okt
week 44
26 t/m 30 okt
week 45
2 t/m 6 nov

Werkwoordspelling
Grammatica

ma: schoolfotografie
(Zoom)

Neem vanaf nu
iedere les je
leesboek mee!

ma: schoolfotografie
(Westerlaan);
’s middags
absentiefotografie (Zoom)
ma: roostervrij
deze week klas 2 NaSk
planetarium

Formatieve toets

Grammatica (en
poëzie)
Grammatica (en
poëzie)
herfstvakantie

herfstvakantie

herfstvakantie

Uitloop
toetsweek

toetsweek

toetsweek

ma, di toetsweek

ma, di toetsweek

ma, di toetsweek

vr: 15.00 ob inhaal
tussentijdse toetsen
vr: sportdag Jong
Celeanum
di: klas 2 excursie
spelcomputermuseum
(Zwolle)
wo: start P2; huiswerkvrij

* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc.
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc.

Toetsing
S.O, P.W

Duur (minuten)

Weging

Leren:

Mee te nemen
hulpmiddelen

STUDIEPLANNER

vak: rekenen

klas : 0

onderbouw

periode 1
week/datum

2020-2021
lesstof

week 34
17 t/m 21 aug
week 35
24 t/m 28 aug

Smartrekenen
Smartgames

week 36
31 aug t/m 4 sep

Smartrekenen
smartgames

week 37
7 t/m 11 sep
week 38
14 t/m 18 sep

Toegepaste
wiskunde’
Torens van Hanoi
Smartrekenen
smartgames

week 39
21 t/m 25 sep

Smartrekenen
smartgames

week 40
28 sep t/m 2 okt

Smartrekenen
smartgames

week 41
5 okt t/m 9 okt

Toegepaste
wiskunde’
Getalsystemen en
kleurcodes

week 42
12 t/m 16 okt
week 43
19 t/m 23 okt

week 44
26 t/m 30 okt
week 45
2 t/m 6 nov

herfstvakantie
Smartrekenen
smartgames

opdrachten*
Introductie

week: 34 t/m 45
afronding**

curriculum
di:klas 1 introductiedag
wo t/m vr: klas 1 kamp
(Heino)

Maken instaptoets
Starten met
digitale
rekenmethode
Spelen
smartgame
Verder werken in
smartrekenen
Spelen
smartgame
werkbladen

ma: schoolfotografie
(Zoom)

ma: schoolfotografie
(Westerlaan);
’s middags
absentiefotografie (Zoom)
ma: roostervrij

Verder werken in
smartrekenen
Spelen
smartgame
Verder werken in
smartrekenen
Spelen
smartgame
Verder werken in
smartrekenen
Spelen
smartgame

deze week klas 2 NaSk
planetarium

werkbladen
herfstvakantie

herfstvakantie
vr: 15.00 ob inhaal
tussentijdse toetsen

Verder werken in
smartrekenen
Spelen
smartgame

toetsweek

toetsweek

ma, di toetsweek

ma, di toetsweek

Rekentoets

ma, di toetsweek

* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc.
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc.

vr: sportdag Jong
Celeanum
di: klas 2 excursie
spelcomputermuseum
(Zwolle)
wo: start P2; huiswerkvrij

STUDIEPLANNER

vak: Science

klas : Jong Celeanum

2020-2021

week: 34 t/m 45

onderbouw

periode 1
week/datum
week 34
17 t/m 21 aug
week 35
24 t/m 28 aug

week 36
31 aug t/m 4 sep
week 37
7 t/m 11 sep
week 38
14 t/m 18 sep
week 39
21 t/m 25 sep

week 40
28 sep t/m 2 okt

week 41
5 okt t/m 9 okt

week 42
12 t/m 16 okt
week 43
19 t/m 23 okt

week 44
26 t/m 30 okt
week 45
2 t/m 6 nov

lesstof
Geen Science
deze week

opdrachten*

afronding**

di:klas 1 introductiedag
wo t/m vr: klas 1 kamp
(Heino)

Uitleg en start
project First Lego
League. Theorie
bij thema.
Bouwen missies
en robots.
Theorie bij thema.
Leren
programmeren.
Theorie bij thema.
Leren
programmeren.
Theorie bij thema.
Missies
programmeren.
Werken aan
thema.
Missies
programmeren.
Werken aan
thema.
Missies
programmeren.
Werken aan
thema.
herfstvakantie

curriculum

ma: schoolfotografie
(Zoom)
ma: schoolfotografie
(Westerlaan);
’s middags
absentiefotografie (Zoom)
ma: roostervrij

deze week klas 2 NaSk
planetarium

herfstvakantie

herfstvakantie
vr: 15.00 ob inhaal
tussentijdse toetsen

Missies
programmeren.
Werken aan
thema.
toetsweek

toetsweek

toetsweek

ma, di toetsweek

ma, di toetsweek

ma, di toetsweek

* maakwerk, leerwerk, verslag, werkstuk, boek lezen, etc.
** alleen huiswerkcontrole, een so, een toets, werk inleveren, etc.

vr: sportdag Jong
Celeanum
di: klas 2 excursie
spelcomputermuseum
(Zwolle)
wo: start P2; huiswerkvrij

