
 

En weer zitten we, net als vorig jaar, in een 

lockdown. Hopelijk hou je het nog een beetje 

vol thuis en kun je je blijven concentreren op 

je schoolwerk. Succes en sterkte de 

komende weken.  

 

Op woensdag 27 januari het 6e uur ga je weer 

een keuze maken. Om 13.15 uur gaat de 

Zermelo WebApp open! Dit keer alleen voor 

het maatwerk. Het bekijken van de pitches en 

kiezen voor de projecten doen we helaas pas 

als de lockdown is afgelopen. In deze flyer 

staat alle informatie voor de maatwerkuren!  

 

Succes met de 3e periode en blijf gezond!  

 
 

Tip : bekijk samen met je ouders, broer of 
zus deze folder, misschien hebben zij goede 
suggesties!  
 

Klas 2 | Periode 3 

Maatwerkuren  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hieronder kun je alle informatie van de 

maatwerkuren vinden. Je kiest weer voor één 

periode van ongeveer 8 weken. Je keuzes maak 

je in een mentoruur samen met je mentor.  
 

Bij elk informatiebalkje staat een rondje →  

Print dit uit en je kunt aanvinken wat je wilt 

gaan kiezen. Handig voor het overzicht! 

Lees alles uiteraard goed door! 
 

Zijn er onduidelijkheden? 

Vraag je mentor om advies!  

 

Succes met kiezen en zet 

hem op de komende tijd!  
 



 

Wiskunde | 1e uur 
In deze periode zullen we ons focussen op twee hoofdstukken die bij wiskunde 

in periode 3 behandeld zullen worden in klas 2: H9 (Lineaire vergelijkingen) en 

H8 (Oppervlakte) uit het 2HV- en 2V-boek. In H9 leren we hoe we lineaire 

vergelijkingen moeten oplossen en hoe we het snijpunt van twee lijnen kunnen 

berekenen. In H8 schenken we aandacht aan het berekenen van verschillende 

oppervlaktes (driehoek, parallellogram, trapezium, cirkel).  

 

 

 Natuurkunde | 2e uur  
Vind je natuurkunde een moeilijk vak? Heb je moeite met het rekenen met 

formules of het interpreteren van grafieken? Vind je het lastig om met 

breuken, eenheden en procenten te rekenen? Zou je graag een 

onvoldoende voor één of meer getoetste onderdelen willen ophalen? In 

het maatwerkuur van natuurkunde krijg je extra uitleg en oefening bij de 

onderdelen die jij lastig vindt en krijg je de kans je cijfer op te halen. 

 

Aardrijkskunde | 1e uur  
We gaan dieper in op de vele vraagsoorten die zo kenmerkend zijn voor het vak 

aardrijkskunde. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je vastloopt met een 

onduidelijke vraag? Je leert hoe je met een aantal simpele stappen een (toets) 

vraag kunt tackelen en zo tot betere resultaten kunt komen. Dit soort zaken, en 

veel meer, gaan we behandelen tijdens de studieles AK in periode 2. 

 

 

Studievaardigheden | 1e uur  
In zullen we aandacht hebben voor het volgende: 

-Organisatie en overzicht in jouw week. 

-Welke manier van leren past bij jou voor de 

verschillende vakken. 

-Eigen inbreng in het bepalen wat voor jou 

aandachtspunten zijn. 

 

 

 

Wiskunde | 2e uur 
In deze periode zullen we ons focussen op twee hoofdstukken die bij  

wiskunde in periode 3 behandeld zullen worden in klas 2: H9 

(Lineaire vergelijkingen) en H8 (Oppervlakte) uit het 2HV- en 2V-

boek. In H9 leren we hoe we lineaire vergelijkingen moeten oplossen 

en hoe we het snijpunt van twee lijnen kunnen berekenen. In H8 

schenken we aandacht aan het berekenen van verschillende 

oppervlaktes (driehoek, parallellogram, trapezium, cirkel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans | 2e uur  
Bij het maatwerkuur van het vak Frans wordt er voornamelijk aandacht besteed 
aan het oefenen van de grammatica. Je gaat hierbij in groepjes aan de slag zodat 
ieder op zijn/haar eigen niveau kan werken. Heb jij echter een andere behoefte 
zoals spreekvaardigheid of schrijfvaardigheid, dan is daar ook ruimte voor in het 

maatwerkuur Frans. 
 

 

 

Nederlands | 1e uur  
De nadruk bij Nederlands zal komen te liggen op de onderdelen spelling, grammatica 

en leesvaardigheid. Iedereen die daar moeite mee heeft, krijgt tijdens die uren 

begeleiding bij het huiswerk in die onderdelen en extra oefening (en uitleg). Het is 

vooral ondersteuning, extra begeleiding en eventueel extra oefening! 

Engels | 1e uur  
In het maatwerkuur Engels proberen we je met behulp van extra oefeningen en uitleg te 

helpen bij het vak Engels. De focus zal voornamelijk liggen op de grammatica die tot nu toe 

behandeld is, en die in de hoofdstukken van deze periode behandeld gaan worden. Daarnaast 

zullen we ook vragen waar jullie behoefte aan hebben. Naast grammatica kunnen we ook 

oefenen met bijvoorbeeld lezen, luistervaardigheid, woordjes leren of spreekvaardigheid. 

 

Zelfstandig werken | 1e uur  
Heb je geen ondersteuning nodig 

dan kun je voor het stilteuur 

kiezen. Maak van je kamer een 

stilteruimte en probeer 40 

minuten lang stil en 

geconcentreerd te werken. Aan 

welk vak je werkt bepaal je zelf! 

Leren voor een SO en 

toets of gewoon huiswerk 

Duits | 2e uur  
Bij het maatwerkuur van het vak Duits wordt er voornamelijk aandacht besteed 
aan het oefenen van de grammatica. Je gaat hierbij in groepjes of individueel aan 
de slag zodat ieder op zijn/haar eigen niveau kan werken. Heb jij echter een 
andere behoefte zoals spreekvaardigheid of schrijfvaardigheid, dan is daar ook 
ruimte voor in het maatwerkuur Duits! 
 

Let op! Het is niet 
toegestaan om 

twee uur 
zelfstandig 

werken te kiezen. 
Als je dit toch wilt 
neem je contact op 

met je mentor! 
 

Zelfstandig werken | 2e uur  
Heb je geen ondersteuning nodig dan kun je voor het 

stilteuur kiezen. Maak van je kamer een stilteruimte en 

probeer 40 minuten lang stil en geconcentreerd te 

werken. Aan welk vak je werkt bepaal je zelf! 



 Let op! 
 
Een Verdiepende Module duurt 
een blokuur. Dat betekent dat je 
daarnaast geen maatwerkuren 
meer kunt kiezen! Daarnaast 
beginnen, vanwege de lockdown, 
de Verdiepende Modules later.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiepende Modules | Donderdag 1e & 2e uur 

Verdiepende Module Nieuwe Media | Green Screen  

 

In dit Nieuwe Media-project ga je aan de slag met het maken 

van een korte speelfilm waarin trucage met 

het greenscreen centraal staat.  We besteden aandacht aan 

het bedenken en filmen van een spannend filmverhaal en 

proberen dat met een interessante cameravoering in beeld te 

brengen. Met speciale aandacht voor het gebruik van 'special 

effects' en trucs met het greenscreen in de film.  Laat je 

fantasie,  maffe ideeën en  effecten de vrije loop in deze film.   

Verdiepende Module Drama | Theatersport 

Echt theater maken en toneelspelen? Dat leer je hier! 

Een zeer praktische cursus, waarbij je veel gaat trainen 

en ook goed leert kijken en samenwerken. Je leert 

verschillende theatertechnieken en speelstijlen kennen 

en maakt in groepjes kleine voorstellingen voor elkaar. 

Je bouwt je eigen decor en maakt gebruik van 

toneelkleding en muziek. Het doet er niet toe hoeveel 

ervaring je hebt. Leren vanuit energie en spelplezier! 

 


