
 
 
 
 
Datum:     6 oktober 2016 
Kenmerk: 16068/LEW 
Betreft:     studiewijzer natuurkunde 
 
 
Geachte ouders van de leerlingen van 3Ha, 
 
Bij mijn lessen natuurkunde maak ik gebruik van materiaal dat in de studiewijzer voor dit vak in 
magister staat. 
Het materiaal is verdeeld in H1 Basismateriaal en H1 Extra materiaal. 
In het basismateriaal staan onder anderen de volgende bestanden  

1. Nova_Na_3h_h1_uitwerkingen.pdf   
Dit is het antwoordenboek bij hoofdstuk 1 

2. Lesvoorbereidingen voor 3 Havo H1.docx  
Dit is een Word-bestand met links naar filmpjes op Youtube, die de leerlingen moeten 
gebruiken bij de voorbereiding op hun lessen. 
Ik zet in het huiswerk een opdracht om zo’n filmpje te bekijken, en ik stel er vragen over in 
de les. 

3. Filmpjes en links bij 3 Havo H1.docx 
Dit bestand bevat nog meer links naar filmpjes, en die kunnen de leerlingen gebruiken als ze 
extra uitleg willen hebben, naar keuze. 

4. Rekenen aan veren.pptx 
Dit is een powerpointpresentatie met voorbeelden van uitwerkingen van sommetjes, zoals 
die gemaakt moeten worden bij een toets, en dus ook bij het huiswerk. 

In het extra materiaal staat bijvoorbeeld ‘Extra opgaven bij par 1_2.docx’. Deze opgaven worden ook 
uitgereikt in de les, maar soms raakt een leerling iets kwijt.  
 
Het valt mij in de klas op dat veel leerlingen zeggen dat ze niet in magister kunnen komen, of een 
bestand niet kunnen openen, of een link naar een filmpje in bijvoorbeeld ‘Lesvoorbereidingen voor 3 
Havo H1’ niet kunnen openen. Hierdoor missen de  kinderen belangrijke informatie.  
Bovendien valt mij op dat de leerlingen hun huiswerk niet hebben nagekeken met behulp van het 
antwoordenboek in de studiewijzer. 
Op dinsdag11 oktober hebben de leerlingen een schriftelijke overhoring over paragraaf 1 en 2, en de 
meesten zullen het hard nodig hebben dat ze zich zo goed mogelijk voorbereiden. 
 
Ik heb uw medewerking nodig om de leerlingen zo efficiënt mogelijk te laten omgaan met het 
materiaal  dat ik via de studiewijzer aanbied!! 
Zou u in de komende dagen samen met uw kind achter zijn/haar laptop te zitten en het volgende 
controleren: 

1. Kunt u de bestanden in de studiewijzer openen? 
2. Kunt u via de  links  in de bestanden bij de youtubefilmpjes komen? 
3. Heeft uw kind het huiswerk nagekeken in het schrift staan? Tot nu moeten alle  opgaven van 

par 1.1 en 1.2 uitgewerkt in het schrift en op het werkblad staan. 



 
Wilt u mij een bericht sturen met het antwoord op de 4 vragen? 
Niet antwoorden op dit bericht alstublieft, maar sturen naar j.vanleeuwe@schoter.nl  
 
Alvast hartelijk dank voor uw inspanning! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan van Leeuwe 
Docent natuurkunde 
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