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WEEK 13 tot en met 18

14

15
16
16 &
17
17

HUISWERK

- maak een samenvatting of
MINDMAP van H2 §4 “Het dagboek
van de aarde”

- maak een samenvatting of
MINDMAP van H2 §5 “Een komen
en gaan van soorten”

 S.O. H2 §2, §3 en §4
! leer ook goed de geologische
tijdskolom op blz. 43 in je boek=bron
26
De exacte datum staat in je
Magister-agenda
Geen huiswerk

18
18

AARDRIJKSKUNDE

- maak een samenvatting of
MINDMAP van H2 §3 “Het gezicht
van de aarde verandert”

13
14

WERKOVERZICHT CURSUS 2017/2018

- maak een samenvatting of
mindmap van H2 §8 “Brandstof uit
de diepte”

LES

H2 §3 “Het gezicht van de aarde
verandert”
- Video “Last day of Dinosaurs”

- H2 §4 “Het dagboek van de aarde”
- Video “Last day of Dinosaurs”

H2 §4 “Het dagboek van de aarde”
- Video “Last day of Dinosaurs”

VAARDIGHEDEN: Dwarsdoorsneden
en determineren

TAAK

- Maken OB blz. 31 H2 §3 “Het gezicht
van de aarde verandert” vraag 1 t/m 8

- Maken OB blz. 32 H2 §4 “Het
dagboek van de aarde” vraag 1 t/m 4

TIPS

Zorg dat je in de les de
volgende zaken altijd bij
je hebt:
- buiteNLand Boek
- buiteNLand
Opdrachtenboek
- lijntjesschrift


- Maken OB blz. 32 H2 §4 “Het
dagboek van de aarde” vraag 5 t/m 8

Gebruik bij het maken
van een samenvatting of
mindmap ten minste alle
titels en vetgedrukte
woorden

- Maken OB blz. 37 H2 §7 “Brandstof
uit de diepte” vraag 1 t/m 7

H2 §7 “Brandstof uit de diepte”
iPad Box 2: Inkolingsproces
- Maken OB blz. 38 H2 §8 “Het zwarte
goud” vraag 1 t/m 7
- H2 §8 “Het zwarte goud”
- informatie over Aardrijkskunde in de
bovenbouw, wat kun je verwachten?

Afkortingen: WB= WerkBoek H= Hoofdstuk
§= paragraaf blz.= bladzijde toetsmoment (S.O. of Proefwerk)
Een toelichting over het aftekenen, zie ommezijde!
Dit werkoverzicht staat ook online, samen met internet-opdrachten en meer info over de lessen in Magister en op daltondenhaag.symbaloo.com

AK STARTPAGINA

Dit is het werkoverzicht van aardrijkskunde voor week 13 tot en met 18
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 één of twee weken moet maken voor de taak en wat het huiswerk is. Aan de taak die je moet maken kun je
vaak ook werken tijdens de les. Het meeste taakwerk doe je tijdens Dalton. Huiswerk maak je thuis.
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. Magister kun je bereiken via daltondenhaag.nl >magister of je magister app.
Magister is leidend, dus het is pas officieel als het in Magister staat.
Wanneer behaal je jouw paraaf voor aardrijkskunde?
Bij aardrijkskunde zie je het taakwerk per één of twee weken staan. Je maakt dus eerst al het werk in de taakkolom, daarna kom je het
laten zien, ga je zelf nakijken en daarna 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 meteen de paraaf. Zet zelf een kruisje bij de andere week.

DIGITAAL / ONLINE
Wil je het buiteNLand Boek en Opdrachtenboek online gebruiken? Lees hieronder hoe je dit kunt doen!






Ga naar daltondenhaag.nl en klik op “magister”, kies “magister leerlingen” en log in / gebruik de magister 6 app
Kies in het linkermenu “Digitaal lesmateriaal”
Aardrijkskunde: kies “buiteNLand 3e ed leerjaar 1”
Er opent een nieuwe pagina. Kies bovenaan “lesmateriaal”
Kies je leerjaar: 1 havo/vwo
Op deze pagina kun je het hoofdstuk kiezen, box-opdrachten en meer.
Rechts zie je “bijboeken”: je kunt hier kiezen tussen het Boek en het Opdrachtenboek.
Succes!

Startpagina aardrijkskunde: daltondenhaag.symbaloo.com
met werkoverzichten, links naar filmpjes uit de les, youtube
samenvattingen, lesopdrachten en meer

