WERKOVERZICHT CURSUS 2017/2018

DALTON DEN HAAG

2HAVO

WEEK 1 tot en met 6

AARDRIJKSKUNDE

HUISWERK

Eerste les: geen huiswerk

TAAK

LES

Kennismaking
Wat gaan we doen dit jaar?
Topografie Waddeneilanden
Geen taakwerk

Zeilkamp

Zeilkamp

Geen huiswerk

H1 §1 “Eric Dooh, oliedief in de
Nigerdelta”
H1 §2 “Meten van welvaart en
welzijn”
Video “Arm en Rijk: Dubai”

Leer uit je buiteNLand boek
H1 §2 “Meten van welvaart en
welzijn” en maak er een
samenvatting of woordweb
van

H1 §2 “Meten van welvaart en
welzijn”
H1 §3 “Ongelijkheid in arme en rijke
landen”
Video “Arm en Rijk: Dubai”

Leer uit je buiteNLand boek
H1 §3 “Ongelijkheid in arme
en rijke landen” en maak er
een samenvatting of
woordweb van

H1 §3 “Ongelijkheid in arme en rijke
landen”
H1 §4 “Globalisering verandert het
wereldsysteem”

 SO H1 §2 en §3

SO H1 §2 en §3

- Maken OB blz. 4 H1 vraag 1 en 2
- Maken OB blz. 5 H1 §1 “Eric Dooh,
oliedief in de Nigerdelta”
vraag 1 t/m 6

- Maken OB blz. 7 H1 §2 “Meten van
welvaart en welzijn” vraag 1 t/m 6
- Maken OB blz. 9 H1 §3
“Ongelijkheid in arme en rijke
landen” vraag 1 t/m 5

TIPS

Zorg dat je in de les de
volgende zaken altijd bij je
hebt:
- buiteNLand Boek
- buiteNLand Opdrachtenboek
- lijntjesschrift
- pen, potloden en liniaal
- oortjes (koptelefoon)

Gebruik bij het maken van een
samenvatting of woordweb ten
minste alle titels en
vetgedrukte woorden
(maak verbindingen tussen de
begrippen in het geval van een
woordweb)

Maak bij het leren voor toetsen
gebruik van je eigen
samenvattingen die je hebt
gemaakt bij het huiswerk

Afkortingen: OB= OpdrachtenBoek
H= Hoofdstuk
§= paragraaf blz.= bladzijde toetsmoment (S.O. of Proefwerk) ELO=Elektronische Leeromgeving
Een toelichting over het aftekenen, zie ommezijde!
Dit werkoverzicht staat ook online, samen met internet-opdrachten en meer info over de lessen in de Magister ELO en op www.johanvandergaag.nl

Dit is het werkoverzicht van aardrijkskunde voor week 1 tot en met 6
Het “echte” werkoverzicht vind je op de andere zijde van dit blad.
Hieronder lees je in het kort hoe je bij aardrijkskunde kunt aftekenen
Je ziet precies wat je per twee weken (om de week voor 2H1 en 2H2) moet maken voor de taak en wat het huiswerk is. Het meeste
taakwerk doe je tijdens Dalton, in de les kun je er ongeveer 15 minuten per keer aan werken. Voor elke taak bij AK heb je officieel 60
minuten werktijd.
Huiswerk maak je thuis. Dit is meestal de voorbereiding op de paragraaf die in de volgende les behandeld wordt.
Het huiswerk voor de volgende keer krijg je aan het einde van de les te horen, kun je nu al lezen in dit werkoverzicht in de kolom “huiswerk”
en staat online in de digitale agenda van de Magister ELO. De ELO kun je bereiken via daltondenhaag.nl >magister.
Om grote drukte tijdens de daltonuren te beperken, maak je eerst de gehele (tweeweekse) taak voordat je het komt laten zien, nakijken en
aftekenen bij mij. Dat betekent dat je jouw taak één keer per twee weken laat controleren. Indien het in orde is, wordt het afgetekend op je
takenkaart en krijg je de paraaf.
Wanneer behaal je jouw paraaf voor aardrijkskunde?
Je hebt alles gemaakt dat in de kolom “taak” staat, je hebt dit aan mij laten zien, zelf nagekeken met een opgehaald antwoordenboekje en
uiteindelijk is het door mij goedgekeurd na het inleveren van het antwoordenboekje. Natuurlijk moet ook altijd je huiswerk in orde zijn, dus
de samenvatting/woordweb als voorbereiding op de les.

AK STARTPAGINA

daltondenhaag.symbaloo.com
De startsite voor aardrijkskunde op Dalton Den Haag met per leerjaar interessante links, video’s en opdrachten

