




Heemskerk,  8 februari 2021 

 

Beste leerlingen van groep 8 (en mogelijk ook van groep 7), 

Wat leuk dat jullie interesse hebben in onze school, het Kennemer College mavo (het mooie paarse gebouw in 
Heemskerk.) Wij vinden het stiekem zelf ook een hele leuke school en daarom werken wij hier met heel veel 
plezier.  

Door het hardnekkige Covid19 virus kunnen wij jullie helaas niet fysiek op school ontvangen voor ons Open 
Huis. Daarom hebben we een aantal mini-lesjes opgenomen en de filmpjes op onze schoolwebsite geplaatst. 
Om deze lesjes te kunnen volgen hebben we ook dit opdrachtenboekje voor jullie gemaakt. Het boekje staat 
ook online op de schoolwebsite.  

In de goodiebag zitten ook wat hulpmiddelen die jullie nodig hebben voor de mini-lesjes. Het doel van deze 
lesjes is jullie inzicht geven in de wijze waarop wij op het Kennemer College mavo lesgeven.  Zo kunnen jullie 
toch nog een kijkje in onze school nemen en leren jullie alvast enkele docenten kennen. Dit zijn natuurlijk niet 
alle docenten, maar die zien jullie wel zodra jullie bij ons op school zitten.  

We hebben ook een film opgenomen zodat jullie een rondleiding krijgen in het gebouw. Deze film kunnen 
jullie bekijken via onze website mavo.kennemercollege.nl. Jullie maken zelf de keuze naar welk lokaal jullie 
willen gaan.  
Veel plezier met de mini-lesjes en succes met jullie schoolkeuze! 

Als jullie nog vragen hebben kunnen jullie mij altijd mailen: 

a.solbes@kennemercollege.nl 
Hopelijk kunnen we jou komend schooljaar als leerling van het Kennemer College mavo op onze school ont-
vangen. 

Tot snel. 

 

Groetjes, 

Ana Solbes 

Teamleider onderbouw Kennemer College mavo 

VOORWOORD 

https://svok-my.sharepoint.com/personal/p_blankendaal_kennemercollege_nl/Documents/Documents/MT/Schooljaar%202021/Werving%20groep%208/Open%20Huis/mavo.kennemercollege.nl
mailto:a.solbes@kennemercollege.nl


 

Klokkijken in het Engels 

Hello everybody, I am Mrs. Dempsey and I am an English teacher at Kennemer College mavo. Zo, ik stop nu 
even met Engels want het wordt misschien wel wat lastig als ik je uitleg ga geven over klokkijken. Klokkijken 
doen we in het Engels anders dan in het Nederlands. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je in staat bent om 
klok te kijken op een digitale en analoge klok (dus met wijzers).  

We hebben in het Engels niet te maken met 10 voor half  of 10 over half 9 bijvoorbeeld en we tellen bij klok-
kijken tot en met 29. Daarom is het handig als je deze getallen alvast een beetje kent. Neem de getallen hier-
onder een paar keer door. Kijk of je de getallen goed kunt uitspreken en kijk ook even naar de spelling. Bij-
voorbeeld five en fifteen worden heel anders gespeld. De spelling van Engels is best lastig want je spreekt 
woorden ook soms anders uit dan je ze schrijft. Als je klaar bent met de getallen doornemen, kun je verder 
met klokkijken.  

Engels 

1 one 11 eleven 21 twenty-one 

2 two 12 twelve 22 twenty-two 

3 three 13 thirteen 23 twenty-three 

4 four 14 fourteen 24 twenty-four 

5 five 15 fifteen  
(met klokkijken quarter) 

25 twenty-five 

6 six 16 sixteen 26 twenty-six 

7 seven 17 seventeen 27 twenty-seven 

8 eight 18 eighteen 28 twenty-eight 

9 nine 19 nineteen 29 twenty-nine 

10 ten 20 twenty   

Als je naar de klok kijkt, zie dat het verdeeld is in ‘past’ en ‘to’.   

 

Je gebruikt ‘past’ tot de grote wijzer op 6 staat (lichtblauwe deel). 
Dan is het ‘half past’. Je rekent ook vanaf het tijdstip van het hele 
uur ervoor. Na de 6 kom je in het donkerblauw deel terecht en 
gebruik je ‘to’.  

Dus: 

Van 12:05 tot 12:30 gebruik je PAST 

Van 12:35 tot 12:55 gebruik je TO  

TO 



Opdracht: 
Schrijf op in het Engels: 
Hoe laat je: 

 

Probeer dit natuurlijk zo uitdagend mogelijk te 
maken door niet ieder keer met een heel uur of 
half uur te werken. Kijk echt hoe laat je iets doet 
en noteer dat tijdstip.  
 

Zo oefen je echt met klokkijken!!!! 
 

Good luck J  

Op het plaatje hieronder kun je zien hoe je klok kijkt met tijden tussen 14:00 en 15:00. Kijk wat er gebeurt bij 
12:35. Je zit dan in aan de rechterkant van de klok (hierboven donkerblauw) en je zegt dus TO. Je rekent ook 
naar het uur dat het dichtstbij is. Je zit bij 14:35 dichter bij 15:00 uur dan bij 14:00. Je hebt namelijk nog 25 
minuten te gaan tot het 15:00 is. Daar reken je dus ook naartoe.  
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TO 

Op staat Stopt met huiswerk 
maken 

Met online les begint Je avondeten eet 

Stopt met online les Je tanden poetst/
doucht 

lunch eet Je naar bed gaat 



GEBIEDEN EN GEBERGTEN (I-XII) 

Afrika: 

Amazonewoud: 

Amerika: 

Andes: 

Antarctica: 

Azië: 

 

Europa: 

Himalaya: 

Midden-Oosten: 

Rocky Mountains: 

Sahara: 

Siberië: 

WATEREN (A-D) 

Atlantische Oceaan: 

Grote Oceaan: 

Indische Oceaan: 

 

VOOR ONDERSTAANDE OPDRACHT KUN JE GOOGLE MAPS GEBRUIKEN. 

KEN JIJ DE WERELDDELEN, WATEREN, GEBIEDEN EN GEBERGTEN AL?  

SCHRIJF DE TEKENS EN LETTERS ACHTER DE NAMEN. 

Aardrijkskunde 



 

 

Muziek 



 

OPDRACHT 1: Welke kosten betaal je voor je auto zonder dat je er in rijdt? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OPDRACHT 2: Kom je uit met je geld!? 

Zoals jullie in het filmpje hebben kunnen zien speelt geld een grote rol bij economie. Een van de dingen die je 
bij economie gaat leren is kijken hoe mensen aan geld komen en welke keuzes ze maken bij het uitgeven van 
geld. In deze opdracht gaan jullie hier zelf al mee aan de slag. 

Om te kijken hoeveel geld je deze maand uit kan geven moet je weten hoeveel geld je in totaal hebt.  

Laten we voor de opdracht even zeggen dat je net jarig bent geweest. Je bent twaalf jaar geworden en hebt 
voor jouw verjaardag €150,- gekregen. Je hebt net een paar schoenen verkocht op vinted voor €25,-. Van 
jouw ouders krijg je elke maand €20 zakgeld. En kan je een beetje sparen?? In deze opdracht heb je in ieder 
geval €200,- spaargeld.  

Hoeveel geld heb je nu in totaal aan inkomsten en hoeveel geld had je al gespaard? Tel de vier bedragen bij 
elkaar op en je weet het!! 

Verjaardagsgeld: ……………. 
Schoenen vinted: ……………. 
Zakgeld:  ……………. 
Spaargeld:  …………….+ 

Totaal:   ……………. 

 

  

Economie 



 

Nu je weet hoeveel geld je hebt kunnen we kijken naar wat je kan uitgeven.  

Omcirkel welke dingen jij kiest? Let op je kan/mag niet meer uitgeven dan dat je hebt. 

 

     SCHOENEN €135               SNOEP €50   KLEDING €100   VAKANTIE €250 

          PIZZA €75       PLAYSTATION 5 €500      FIETS €150         PUPPY €175 

 

 

 

 

 

 

Kun je alles kopen? …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je zal keuzes moeten maken wat je nu en wat je later wilt kopen. Soms zal je zelfs wat langer moeten sparen 
en soms koop je in één keer alles wat je wil.  

 

Je hebt nu  je eerste economie les gehad en we hopen dat je het leuk vond!? ☺ 
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WOORDEN BIJ DE PUZZEL 

Let goed op het gesprekje. Wat betekent het woord en waar hoort het in de puzzel? 

Vul de gevonden letters linksboven in de puzzel in. Welk woord staat er en wat betekent het? 

 

Duits 

Butter Pfeffer Honig 

Birne Schinken Obst 

Saft Kaffee Brot 

Eier Tee Apfel 

Wasser Milch Banane 

Wurst Speck Käse 

Zucker Trauben Waffel 

Salz  Tomaten Marmelade 



 

DE DRAAIENDE MONOCOPTER 

 

De uitleg voor dit project zit los in de goodiebag!  
Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de monocopter kunt maken.  

Veel succes! 

Science 



VERWACHTING: 
 

INLEIDING 

Vanaf klas 3 is het mogelijk om het vak scheikunde te kiezen. Kennis van scheikunde kan je helpen bij          
vervolgopleidingen voor laboratorium, de zorg, fysiotherapie, verpleegkunde etc.  

Het woord scheikunde is afgeleid van het woord scheiden. Dit is iets wat scheikundigen onder andere doen: 
stoffen scheiden om erachter te komen uit welke grondstoffen er in zitten. 

Dit practicum gaat over kleur.  

Zoals je waarschijnlijk wel weet komt een kleur tot stand door verschillende kleuren met elkaar te mengen.   
In dit practicum gaan jullie achterhalen uit welke kleuren de zichtbare kleur van een viltstift is opgebouwd.  

Dit doen jullie door de scheidingsmethode chromatografie. 

Bij chromatografie ga je gebruik maken van speciaal papier en een loopvloeistof (water).                                  
Het speciale papier zit in jullie tasje en lijkt op een rond filter.  

Volg de stappen die beschreven staan in de uitvoering stap voor stap, dan zal je een verrassend resultaat krij-
gen. Nadat je het resultaat hebt waargenomen zal ik uitleggen hoe dit kan, oftewel:                                          

hoe werkt chromatografie.  
 

ONDERZOEKSVRAAG 

Kan jij er door middel van chromatografie achter komen, uit welke kleuren de zichtbare kleur                          
van een viltstift is opgebouwd?                                   

 

 

Scheikunde 



UITLEG 

 

Hoe werkt chromatografie?  

De kleuren in de viltstift lossen op door het water, het water zuigt de verschillende kleuren mee omhoog het 
papier in. De kleuren ‘lopen’ op die manier omhoog. Het water noem je de loopvloeistof. Echter niet elke 
kleur hecht even goed aan het papier. De kleuren die zich het beste hechten zullen niet zo snel omhoog lopen 
en blijven onderaan het papier.  De kleur die het slechtste hecht zal juist eerder omhoog gezogen worden en 
komt bovenaan terecht. Op deze manier is het mogelijk om erachter te komen uit welke kleuren de zichtbare 
kleur van de viltstift is opgebouwd. 

UITVOERING 

• Pak het ronde chromatografiepapier en vouw dit 3 keer dubbel zodat, als je het openvouwt, er 8 vlak-
ken (taartpunten) zijn ontstaan. 

• Vouw het papier weer open.  

• Zet in elk vlak een dikke stip met een viltstift. Doe dit 2 cm vanaf het middelpunt. Gebruik voor elk vlak 
een andere kleur. 

• Vul het glas met 1 cm water. 

• Zet het half opengevouwen papier met de punt naar beneden in het water. De stippen mogen het wa-
ter niet raken. 

• Wacht 10 minuten en haal het papier eruit. Check het resultaat.  

 

RESULTAAT 

Beschrijf hier wat je hebt gezien. 

Welke kleur zit boven aan en welke onderaan ?   

CONCLUSIE 

Uit de verschillende stippen is een spoor van kleuren omhoog gekomen. Dit zijn de kleuren die gemengd wor-
den om uiteindelijk één zichtbare kleur te krijgen. Had je dit verwacht? 
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OPDRACHT 2: MAAK NU ZELFSTANDIG JE EIGEN STAMBOOM, GEBASEERD OP JOUW FAMILIE.  

Gebruik bovenstaande foto als voorbeeld. Zet ook de namen van je familieleden erbij.  

Bijvoorbeeld: Madre = Femke  

¡Hola! Bienvenidos a la clase de español.  
 

LEERDOELEN: 
Je kunt enkele Spaanse familieleden benoemen + je kunt een eigen stamboom maken in het Spaans.  

 

OPDRACHT 1: BEKIJK DE STAMBOOM EN VERTAAL SAMEN MET DE DOCENT DE VOLGENDE FAMILIELEDEN. 
 

 

Spaans 



 

Stippling of pointilleren is een techniek waarbij je een tekening opbouwt uit allerlei kleine stipjes. 
Deze stipjes kun je dichter bij elkaar zetten om donkere vlakken of schaduwen te maken.  

Probeer het maar eens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je hier een beetje mee hebt geoefend, ben je wellicht toe aan een stapje verder! 

Kies een wat moeilijkere vorm, die uit verschillende onderdelen bestaan. Je schetst eerst heel licht met HB 
potlood.  Dan stippel je als eerste alle lijnen over (let op: alle lijnen bestaat dus ook uit stipjes!). Daarna kun je 

schaduwen toevoegen door meet stipjes, dichter op elkaar te zetten.  
Wacht even tot je fineliner goed droog is. Gum daarna je potloodlijnen weg. Klaar! Tevreden?  

Beeldende Vorming 



B. Vocabulaire—woordenlijst 

Bonjour [bonzjoer] Goeiedag of Hallo  

Salut [salu] Hoi  

Comment ça va? [komman sa va?] Hoe gaat het?  

Comment vas-tu? [komman va tu?] Hoe gaat het met jou?  

Ça va [sa va] Het gaat  

Ça va bien [sa va bjèn] Het gaat goed  

Ça va très bien [sa va trè bjèn] Het gaat heel goed  

Oui [wie] Ja  

Et toi [ee twa?] En met jou? Of: En jij?  

Moi aussi [mwa oosie] Met mij ook. Of: ik ook. 

Au revoir [oo ruvwaar] Tot ziens  

 Tip: De letter ‘n’ in het woord ‘Bonjour’ spreek je uit alsof je een wasknijper op je neus hebt. Datzelfde 
geldt voor de ‘n’ in het woord ‘Comment’ (hoe) en in ‘Bien’ (goed).  

 

OBJECTIFS—LESDOELEN: 

ik kan groeten in het Frans  

ik kan vertellen hoe het gaat  

ik ken Franse gebaren om te groeten  

ik kan de Franse ‘neusklank’ uitspreken  

 

 

 

A. Écoute et chante! - Luister en zing mee!  

Luister naar het ‘Bonjour-lied’ (Youtube-video ‘Learn French, Bonjour, Hello’). Herken je Franse woorden? 
https://youtu.be/RkQrLXaEOTg  

Lees de nieuwe woorden in de woordenlijst (zie B. Vocabulaire).  

Luister nog een keer naar het ‘Bonjour-lied’ en zing hardop mee.  

Frans 



 

TIP: Meer Franse spelletjes, oefeningen en muziek 
voor kinderen vind je op:  

 

https://www.defransejuf.nl  

http://www.franszelfsprekend.nl/francais-precoce 

 

C. Regarde et écoute—kijk en luister! 

In deze oefening ga je Franse gebaren leren om te groeten.  

1 Bedenk eerst 3 Nederlandse gebaren om iemand te begroeten en schrijf ze op: 

 

2 Kijk nu naar aflevering 1 ‘Bonjour’van de Franse serie ‘Adomania’ van TV5Monde:  

https://youtu.be/iT72GMl-VlI (alleen de eerste 36 seconden)  

A. Wat valt je op aan de manier waarop de Franse leerlingen elkaar begroeten? 

 

B. Welke gebaren zijn hetzelfde als in Nederland? 

 

C. Welke gebaren zijn anders dan in Nederland? 

 

D. Joue la scène - Speel na (rollenspel)  

Maak tweetallen.  

Voer een Frans gesprekje, waarbij je elkaar groet en vraagt hoe het gaat. Gebruik zoveel mogelijk Franse 

Frans/2 



OBJECTIFS—LESDOELEN: 

ik ken het Franse alfabet  

ik kan zeggen hoe ik heet in het Frans  

ik ken de Franse klokregel (uitspraak é en è)  

ik ken de Franse klemtoon-regel.  

 

 

 A. Écoute et chante l’alphabet! - Luister en zing het alfabet!  
Luister naar het alfabet-lied van Alain le Lait https://youtu.be/_LYy3P2okyw en let op de letters e, g, h, j, w. 
Deze 5 letters klinken anders dan in het Nederlands.  

Luister nog een keer en schrijf op hoe deze letters klinken in het Frans.  

Letter e klinkt in het Frans als...........................................................................................................................  

Letter g klinkt in het Frans als...........................................................................................................................  

Letter h klinkt in het Frans als...........................................................................................................................  

Letter j klinkt in het Frans als ...........................................................................................................................  

Letter w klinkt in het Frans als...........................................................................................................................  

Luister een derde keer naar het alfabet-lied en zing hardop mee!  

Tip: Wil je weten hoe een e klinkt met een streepje erop in het Frans (é of è)? Bekijk het filmpje over de 
klokregel en je zult het altijd onthouden! https://youtu.be/9-mb1xRdF_c  

Frans/3 

B. Vocabulaire—woordenlijst 

Je m’appelle [zju máppèl] Ik heet (letterlijk: Ik noem mezelf)  

Comment tu t’appelles?[komman tu tappèl?] Hoe heet jij? (lett: Hoe noem jij jezelf?)  

Mon prénom est [mò prénò è] Mijn voornaam is  
Je suis [zju swie] Ik ben  

À l’école primaire [aa leekòl priemèr] Op de basisschool  

Au collège [oo kòllèzj] Op de middelbare school 



C. Regarde la vidéo—bekijk de video 

Je gaat weer kijken naar aflevering 1 ‘Bonjour’ van de serie Adomania van TV5monde: https://youtu.be/

iT72GMl-VlI Leerlingen uit een Franse brugklas stellen zich voor.  

1 Schrijf eerst 3 Franse voornamen op die je al kent (bijv. Chantal, Monique of René). 

2 Hoe kun je horen dat het Franse voornamen zijn? (Tip: denk aan de klemtoon).  

3 Bekijk de video en schrijf zoveel mogelijk Franse voornamen op die je hoort. 

4 Maak groepjes van vier leerlingen en wissel jullie antwoorden uit.  

 

Weetje: In Frankrijk gaan kinderen met 11 jaar naar de middelbare school (au collège). De eerste klas van 

de middelbare school heet: la 6ème [spreek uit: laa siezjèm]. 

D. Parle en français - Praat in het Frans  

Maak tweetallen en voer een gesprekje. Gebruik de woorden uit opdracht A & B (en les 1).  

Groet elkaar (Bonjour! of Salut!)  

Vertel hoe je heet en vraag hoe je buurman/vrouw heet.  

Neem afscheid (Au revoir! of Salut!)  

Spreek de woorden en namen uit op z’n Frans (denk aan de klemtoon).  
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E. Joue! - Speel! 

Speel galgje (Le jeu du pendu) met Franse voornamen. Spreek de letters op zijn Frans uit, zoals je hebt ge-
leerd bij opdracht A (het alfabet lied). 

 



OBJECTIFS—LESDOELEN: 

ik kan tellen tot 20 in het Frans  

ik kan zeggen hoe oud ik ben  

ik weet dat je de qu uitspreekt als k  

ik weet dat je sommige letters wel schrijft,  

maar niet uitspreekt in het Frans.  

 

 A. Écoute et compte—Luister en tel!  

 Kijk en luister een eerste keer naar het filmpje van De Franse Juf: ‘Tellen van 1 tot 20’ op Youtube https://

youtu.be/M_34xpgnZ-Y. Onderstreep in de woordenlijst (zie B) met een rode pen de letters die je wel schrijft, 

maar niet uitspreekt. Bijvoorbeeld: un, deuX  

Kijk en luister een tweede keer naar het filmpje. Onderstreep in de woordenlijst (B) met een groene pen de 

tweeklank qu (spreek uit als: k).  

Kijk een derde keer naar het filmpje, maar nu zonder geluid. Tel zelf hardop van 1-20!  

Frans/5 

B. Vocabulaire—woordenlijst 

Un = Een  

Deux = Twee  

Trois = Drie  

Quatre = Vier  

Cinq = Vijf  

Six = Zes  

Sept = Zeven  

 

Huit = Acht  

Neuf = Negen  

Dix = Tien  

Onze = Elf  

Douze = Twaalf  

Treize = Dertien  

Quatorze = Veertien  

 

Quinze = Vijftien  

Seize = Zestien  

Dix-sept = Zeventien  

Dix-huit = Achttien  

Dix-neuf = Negentien  

Vingt = Twintig 

C. Joue—Speel 
Speel het raadspel ‘Getal onder de 20’ in het Frans. Het jong-
ste kind neemt een Frans getal onder de 20 in zijn/haar 
hoofd en schrijft het op (geheim!). De andere kinderen mo-
gen om de beurt raden. Degene die het getal raadt, mag in 
de volgende ronde een getal in zijn/haar hoofd nemen en 
opschrijven.  



D. Cherchez les mots—Zoek de woorden 

Zoek in de woordzoeker de woorden voor de getallen 1 tot en met 12 in het Frans. De woorden kunnen zowel 
horizontaal als vertikaal staan en kunnen elkaar overlappen.  
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E. Joue—Speel 
Speel nu het leeftijdspel. Hiervoor heb je een kleine, zachte bal nodig. Ga in een kring staan. Het oudste kind 
begint door zijn leeftijd te noemen. Bijvoorbeeld: ‘Douze’ (of beter nog: ‘Jai douze ans’, = ‘Ik ben twaalf jaar’ 
zie kader). Vervolgens gooit hij de bal naar een ander kind en vraagt: ‘Et toi?’ = ‘En jij?’ Het andere kind vangt 
de bal en zegt zijn/haar leeftijd. Als je een fout maakt of de bal laat vallen, ben je af. Wie blijft het langste 
staan?  

 

WEETJE: Als Fransen hun leeftijd noemen, zeggen ze: ‘J’ai .........ans’.  

Dit betekent letterlijk: ‘Ik heb..........jaar’ (en dus niet ‘Ik ben...........jaar’, zoals in het Nederlands).  

A  H  U  N  X  C  I  O  P  D  

T  F  A  E  T  E  J  N  N  E  

R  D  T  U  D  I  W  Z  M  U  

O  O  D  F  I  B  S  E  I  X  

I  U  S  I  X  A  S  X  K  U  

S  Z  E  N  Z  E  I  N  Q  I  

S  E  P  C  I  N  Q  J  L  Z  

T  O  T  P  H  U  I  T  E  E  

I  U  F  N  N  L  E  A  E  R  

Q  U  A  T  R  E  U  R  V  O  



 

Geschiedenis 

VRAGENBOEKJE 



VRAGENBOEKJE BIJ HET STRIPVERHAAL “DE SCHUILHOEK” 

Opdracht:  Lees het stripverhaal “De schuilhoek”. Nadat je 1 bladzijde hebt gelezen, zoek je de antwoor-
den op de vragen in dit vragenboekje. Zo doe je dat na iedere bladzijde, totdat je alle vragen 
hebt beantwoord.  

Als je het stripverhaal uit hebt en alle antwoorden hebt gevonden, dan zoek  je naar het ant-
woord op de hoofdvraag (achterin het boekje). 

Tip!: Lees en bekijk de teksten en de plaatjes goed, zodat je alle antwoorden gemakkelijk kunt 
terugvinden.  

 

SUCCES! 

Vragen bij bladzijde 2: 

1.          In welke maand en in welk jaar begint dit stripverhaal?  

 

2.         Wie heeft Wim geholpen met onderduiken? 

 

3.         Hoe heette de dochter van de boer waar Wim ondergedoken zat? 

 

4. Wat at Wim de eerste avond op zijn onderduikadres?          

 

5. Hoe heetten de andere onderduikers?   

 

6. Wat staat er achter de afkorting: NSB? 

 

Vragen bij bladzijde 3: 

7.          Waar vonden de Duitsers de onderduikers op het tweede plaatje?   

 

8.  Welke Duitse stad werd zwaar gebombardeerd?   

 

9.  Wat vroeg Jan aan Wim?   

 

10.  Wat wilde de Duitse soldaat van Wim zien. Vul het Duitse woord in. 

Geschiedenis/2 



Vragen bij bladzijde 4: 

11. Waar verstopten Lien en Wim de illegale kranten?   

 

12. De mensen in Aalten begrepen de mensen uit Scheveningen niet.  

             Wat betekende het woord “varreke”? 

   

13.       Wat was de echte naam van het meisje dat Lien naar een veilig adres probeerde te brengen? 

 

14. Met welk vervoersmiddel bracht Lien het meisje in veiligheid? 

 

Vragen bij bladzijde 5: 

15.        Aan welk gebouw hing een luchtalarm? 

   

16.        Waarom ging het luchtalarm af? 

  

17. Wie waren de “Tommies”? 

 

Vragen bij bladzijde 6: 

18.        Wat stalen de mensen van het verzet op het tweede plaatje? 

  

19.        Wat saboteerden de mensen van het verzet op het derde plaatje? 

  

20.         Hoe worden de Duitsers genoemd op het middelste plaatje? 

  

21.         Wat bracht Lien naar de schuilplaats op Markt 12? 

   

22.         Waar hadden de onderduikers hun radio verstopt? 
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Vragen bij bladzijde 7: 

23.        Wie zochten de Duitsers in de kerk? 

  

24.        Hoe probeerden sommige jongens uit de kerk te ontsnappen? 

  

25.        Wie weet als vrouw aan de Duitsers te ontsnappen? 

  

26.        Waar brachten de Duitsers de gevangenen naar toe? 

  

Vragen bij bladzijde 8: 

27.        Op welke datum was het geallieerde leger in Frankrijk aan land gekomen? 

  

28.        Welk leger vocht bij Arnhem tegen de Duitsers? 

  

29.        Wanneer gaven de Duitsers zich over? 

  

30.        Hoe zagen de Duitse steden eruit aan het einde van de Tweede Wereldoorlog? 

  

31.  Uit welk land kwam de ex-gevangene die Wim aansprak? 

 

Vragen bij bladzijde 9: 

32. Wat deden de Duitsers met de gijzelaars als de onderduikers zich niet meldden? 

 

33. Hoe noemen we de winter van 1944/1945?  

 

34. Waar kwam de man op de fiets helemaal vandaan?  

 

35. Wat kwam de man op de fiets in Aalten doen?  

 

36. Wat was er gebeurd met de boerderij waar tijdens WO2 de onderduikers zich verscholen?  

 

37.       In welk land zat Wim, voordat hij na de Tweede Wereldoorlog Lien weer zag? 

Geschiedenis/4 



 

HOOFDVRAAG: 

Wat is de meest bekende schuilplaats uit de Tweede Wereldoorlog? 

Tip!: Dit antwoord kun je vinden door de letters op de juiste plaats te zetten: 

 

Nummer 1:  De 2e letter van het antwoord bij vraag 34 

Nummer 2: De 3e letter van het antwoord bij vraag 15 

Nummer 3: De 1e letter van het antwoord bij vraag 17 

Nummer 4: De 3e letter van het antwoord bij vraag 37 

Nummer 5: De 2e letter van het antwoord bij vraag 3 

Nummer 6: De 2e letter van het antwoord bij vraag 28 

Nummer 7: De 12e letter van het antwoord bij vraag 23 

Nummer 8: De 2e letter van het antwoord bij vraag 10 

Nummer 9: De 5e letter van het antwoord bij vraag 14 

Nummer 10: De 1e letter van het antwoord bij vraag 33 

Nummer 11: De 1e letter van het antwoord bij vraag 26 

Nummer 12: De 2e letter van het antwoord bij vraag 4 

Nummer 13: De 5e letter van het antwoord bij vraag 19 

 

Oplossing hoofdvraag: 

 

 

12 

  

9 

  

6 3 13 2 1 4 11 10 8 5 7 
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Het vak ICT heeft alles te maken met computers, tablets en smartphones. En daar horen Social Media bij.  

 

De grote vraag is of je daar een beetje verstandig mee omgaat.  
 

Om daarachter te komen kun je een quiz doen, speciaal voor jongeren vanaf 10 jaar. De quiz bestaat uit 12 

meerkeuzevragen. Als je de quiz hebt afgerond, weet je van jezelf hoe verstandig jij omgaat met je 

smartphone en Social Media.  

 

Als je bij ons op school komt, hoor ik graag hoe het gegaan is en wat je ervan geleerd hebt.  

Veel plezier!  

 

Oh ja… je kunt de quiz hier vinden: https://www.hoezomediawijs.nl/quiz/  

ICT 

https://www.hoezomediawijs.nl/quiz/


LEERDOELEN 

Je kan vertellen.. 
wat je leert bij het vak biologie.  
wat er wordt bedoelt met een organisme.  
waarom biologen vaak tekeningen maken.  

 

WAT IS BIOLOGIE? 

Het woord biologie is gevormd uit de Griekse woorden bios (= leven) en logos (= leer of wetenschap). Biologie 
is de leer van het leven! 
In de biologie bestuderen we levende wezens. Een levend wezen wordt ook wel een organisme genoemd. Tot 
de organismen behoren onder andere mensen, dieren en planten.  
Op het Kennemer College Mavo willen we jou uitdagen om als ware bioloog na te denken over verschillende 
vragen. Weet jij bijvoorbeeld waarom het gras altijd groen is, waarom je poep altijd bruin is en hoe het komt 
dat je minder goed kan proeven wanneer je verkouden bent? Deze vragen wekken natuurlijk de nieuwsgierig-
heid om te weten te komen hoe iets zit. En dat is nu precies waar je les over krijgt. Hoe zitten alle levende 
wezen in elkaar en hoe werkt dat dan?  
 

Om antwoord op een vraag te kunnen krijgen moet je goed onderzoek kunnen doen. Hiervoor is het belang-
rijk dat je goed leert kijken. Écht kijken. Dit kun je goed oefenen door het maken van tekeningen. Wees ge-
rust, want zelfs als je geen natuurtalent bent in tekenen, dan wil dat nog niet zeggen dat het je niet gaat luk-
ken. Er zijn namelijk een paar simpele tekenregels waar wij ons als bioloog aan houden. Wil je het ook eens 
proberen?  
 

OPDRACHT BLAD TEKENEN 

Wat heb je nodig? 

Tekenpapier (blanco vel papier).  
Een potlood met een geslepen punt.  
Gum.  
Geodriehoek of liniaal.   

 

Wat ga je doen?  
• Zoek buiten naar een blad en neem het mee naar huis. 
• Bekijk het blad en leg het neer met de onderkant naar boven gericht. 
• Leg je tekenpapier dwars voor je en vouw het één keer dubbel, zodat je het papier in een linker- en 

rechterkant verdeelt. De linkerkant van het papier gebruik je om op te tekenen en de rechterkant ge-
bruik je later om de onderdelen van wat je getekend hebt te benoemen.    

• Teken eerst de omtrek van het blad in één doorlopende lijn, dus zonder te schetsen. Let hierbij op de 
vorm en de verhouding van het blad. Tip: vergelijk de bladrand van jouw blad met afbeelding 1. Is het 
bladrand gezaagd, getand, gegolfd, gekarteld of glad? Heb je dat ook getekend? 

• Bekijk de nerven van het blad en teken deze na in je tekening. Ook nu teken je een doorlopende lijn en 
ga je niet schetsen.  

• Benoem de onderdelen die je getekend hebt. Vergelijk hiervoor jouw tekening met afbeelding 2. Trek 
met behulp van je geodriehoek een rechte lijn van links naar rechts. Dus: van het onderdeel in je teke-
ning naar rechts buiten je tekenvlak. Schrijf achter de lijn de naam van het onderdeel dat je benoemt. 
Hierna ben je klaar.   

Biologie 



Afbeelding 1 

Afbeelding 2 

 

 

 

Wist je dat?  
Je geboren wordt zonder knieschijven?  
Bij slakken de geslachtsorganen op de kop zitten? 

Als je honger hebt, het niet je maag is die knort, 
maar je dunne darm die zichzelf ‘schoonveegt’.  
Zo’n 40% van de zeevogels plastic in de maag 
heeft?   
De Afrikaanse miljoenpoot met zes poten wordt 
geboren? 

Dolfijnen en walvissen nooit helemaal slapen? 
(hun hersenhelften slapen om beurten). 
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COÖRDINATEN IN EEN ASSENSTELSEL 

Op de pagina hiernaast zie je een assenstelsel. Je gaat de coördinaten die hieronder staan tekenen in het 

assenstelsel. Elke keer als je een punt hebt, verbind je het met de vorige. Dit moet wel een rechte lijn zijn, 

dus gebruik je geodriehoek hiervoor! 

Verbind de volgende punten met rechte lijnen: 

Begin bij (7,5) en ga naar (10,6), (12,6), (13,5), (12,4), (10,5), (9,2), (8,1), (6,1), (5,2), (3,5), (1,7), (1,8), (3,8), 
(5,6), (7,7), (9,7), (10,6), (11,7), (11,12), (9,14), (7,15), (6,15), (4,14), (3,13), (1,12), (2,12), (1,11), (2,11), (2,8) 

Als het goed is heb je nu de punten hierboven met elkaar verbonden. Je gaat nu verder met 

een nieuw stukje.. deze verbind je niet met het laatste punt hierboven. Zo gaan we verder… 

 

Verbind de volgende punten met rechte lijnen: Begin bij (2,7) en ga naar (4,6), (6,4), (7,4), (10,5), (12,5) 

Nu komt er weer een nieuw stukje.. Heb je al een idee wat het wordt? 

Verbind de volgende punten met rechte lijnen: Begin bij (2,7) en ga naar (4,5), (6,2), (8,2), (9,4 ½ ) 

En zo gaan we door... 

Verbind de volgende punten met rechte lijnen: Begin bij (7,7) en ga naar (7,9), (6,11), (5,11), (4,9), 4,7), (5,7), 

(5,9), (4,9) 

Verbind de volgende punten met rechte lijnen: Begin bij (11,9) en ga naar (10,11), (9,11), (9,7), (10,7), 

10,9), (9,9) 

Verbind de volgende punten met rechte lijnen: Begin bij (3,11) en ga naar (4,13), (6,13), (7,12) 

Verbind de volgende punten met rechte lijnen: Begin bij (8,11) en ga naar (9,13), (10,13) 

Verbind de volgende punten met rechte lijnen: Begin bij (7,4) en ga naar (7,3), (6,4) 

Als je het goed hebt gedaan zie je nu een bekend figuur op je blaadje, wie is het? 

Wiskunde 
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Basis Bedreven Gevorderd 

Ik kan een volledi-
ge draai maken 
met 1 voetzool in 
de lucht. 

Ik kan een volledi-
ge draai maken 
met een losse 
schoen op mijn 
schoen zonder dat 
hij eraf valt. 
(Voorbeeld filmpje) 

Ik kan een volledige 
draai maken met: 
- 2 voorwerpen op 
beide voeten zonder 
dat deze eraf vallen. 

Lichamelijke opvoeding 

LEERDOEL: Ik kan een volledige draai maken met een voorwerp op mijn voetzool. 

 

 

 

 



 

Onderstaande link kun je invullen op het internet om het lesje Maatschappijleer te volgen. 

 

https://www.lessonup.com/nl/lesson/STP64ywY7e6gr3Phs 

 

 

Welkom bij de online mini les van het vak maatschappijleer.  

Om de les te kunnen bekijken en om  mee te doen, moet je eerst het programma lessonup downloaden. 

Je hebt een smartphone, laptop of een tablet nodig om mee te doen. 

Via de link hieronder kun je les vinden.  

Veel plezier! 

 

 

Maatschappijleer 

https://www.lessonup.com/nl/lesson/STP64ywY7e6gr3Phs


STIFTGEDICHT 

De Amerikaanse schrijver Austin Kleon kwam op het idee om stiftgedichten (newspaper blackout poems) te 
maken. Hij zocht in krantenartikelen naar mooie woorden, streepte de rest van de tekst weg met een zwarte 
stift en maakte zo nieuwe teksten, gedichten.  
Een stiftgedicht is een gedicht dat dus niet ontstaat door te schrijven, maar door te schrappen.  
 

Wat ga je doen? 

Je maakt een gedicht uit een bestaande tekst door tekst weg te stiften. 
 

Hoe ga je het doen? 

1. Kijk- en luister naar de instructie van     

 meneer Veldhuis  

2. Zoek in de tekst op de volgende bladzijde 

 naar woorden die bij jou passen. Zo wordt 

 het een verzameling van persoonlijke 

 woorden. 

3. Zet om deze woorden en zinnen met een 

 zwarte stift een kader en streep de rest 

 van de tekst weg met een dikke zwarte 

 stift.  

Nederlands 
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Roodkapje en de Wolf 
Op een der eerste lentedagen 

voelde Wolf de honger knagen, 
dus klopte hij bij grootmoe aan. 
Ze deed open, zag hem staan 

met scherpe tanden, valse lach. 
Hij gromde grijnzend: ‘Goedendag.’ 
De arme grootmoe schrok zich naar: 
Straks eet hij me op met huid en haar. 
Ze sloeg de spijker op de kop 

want hij vrat haar in één hap op. 
Maar grootmoeder was taai en schriel, 
hetgeen de wolf maar slecht beviel. 
‘Ze is te weinig,’i klaagde hij. 
‘dat is toch geen heel maal voor mij. 
Na zo’n schriel scharminkel moet je 

als wolf minstens nog een toetje.’ 
Terwijl hij heel boosaardig lachte, 
zei hij: ‘Ik denk, dat ik zal wachten 

tot Roodkapje, ’t mals, jong, ding, 
terugkomt van haar wandeling.’ 
Grootmoe’s kleren, moet je weten, 
die hij natuurlijk niet op had gegeten, 
heeft hij opgeraapt en aangetrokken: 
haar jas, haar muts en ook haar sokken. 
Hij kamde en krulde zelfs zijn haar. 
In grootmoe’s stoel zat Wolf toen klaar. 
Het kleine meisje kwam al gauw 

en vroeg aan Wolf tradititegetrouw, 
‘O grootmoe, wat heb je ’n grote oren,’ 
‘Dan kan ik je beter horen.’ 
‘Wat ’n grote ogen!’ zei ze zoet. 
‘Dan kan ik beter zien wat je doet,’ 
zei Wolf, terwijl hij naar haar staarde, 
en watertandde en likkebaarde. 
Na dat karkas, vol bot en haar, 
dacht hij, smaakt zij als kaviaar. 
Maar Roodkapje knipoogde en zei: 
‘O wat een mooie bontjas heb jij!’ 
Fout!’ riep Wolf haar nijdig toe. 
‘Wat heb je grote tanden, grootmoe,’ 
‘dát moet je zeggen, ezelskop. 
Nou ja, dan eet ik je zo maar op.’ 
’t Kind lacht en trekt in een wipje 

een revolver uit haar slipje. 
Ze richt hem op het grote beest 
en beng, beng… die is er geweest! 
En week of wat later, ik weet ’t nog 
goed, 
heb ik in het bos Roodkapje ontmoet. 
Ik herkende haar bijna niet, dat snap je, 
zo zonder cape en vrolijk rood kapje. 
‘Hallo!’ riep ze vrolijk. ‘Zie je wel 
mijn prachtige bontjas van WOLVEN-
VEL!’ 


