
LESBBRIEF 
Vak: Klas: Week: Docent: 

 
Les 1 
Leerdoel: 
 
Wat moet je doen? 
 
 
Uitleg en bronnen: 
 
 
Opdrachten en doen: 
 
 
 
Check: wat weet ik nu? 
 
 
 

 
 
Les 2 
Leerdoel: 
 
Wat moet je doen? 
 
 
Uitleg en bronnen: 
 
 
Opdrachten en doen: 
 
 
 
Check: wat weet ik nu?  



VOORBEELD  LESBRIEF 
 

Vak:Wi Klas: 1D en 1E Week: 12 Docent:JoRe 

 
Les 1 en 2 
Leerdoel: 
Ik kan hoeken berekenen 
 
Wat moet je doen? 
We hebben al een aantal regels voor hoeken berekenen gehad. In het lesmateriaal staat 
heel weinig echte uitleg.  

● Kijk eerst de video 
● Probeer dan even op te halen: welke regels heb je voorbij zien komen? 
● Check je antwoord door nog eens snel door de video heen te gaan. 
● Beantwoord voor jezelf de vraag: Hoe schrijf je een goede berekening op? 
● Controleer dat door in de video terug te kijken en zorg dat je weet welke onderdelen 

in je berekening moeten terug komen. 
● Ga dan de opdrachten maken en kies je route (gevorderd of expert) 
● Maak daarna de controle vragen en lever die in 

 
Uitleg en bronnen: 
Uitleg met voorbeelden: https://www.youtube.com/watch?v=J5NodRn9s9I 
Theorie met voorbeeld: https://www.dr-aart.nl/Meetkunde-hoeken.html 
 
Opdrachten en doen: 
Gevorderd 
Maak opgaven 16, 17, 18 en 19 van Gelijke hoeken 
 
Expert 
Maak Speciale driehoeken en de Hoekensom van een driehoek van Hoeken 
 
Check: wat weet ik nu? 
Maak de opgaven in deze bestand en maak een foto van je werk.  
Lever die foto in in Classroom bij opdracht: Inleveren opdracht hoeken berekenen 
 
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=J5NodRn9s9I
https://www.dr-aart.nl/Meetkunde-hoeken.html
https://content.math4all.nl/view?comp=hv-me3&subcomp=hv-me34&variant=m4a_view&parent=www.math4all.nl/overzichten/havo-vwo-1-2/35&repo=m4a2015&item=explore
https://maken.wikiwijs.nl/131877#!page-4855838
https://drive.google.com/open?id=12dauTtrmXROe2URFwvjAulW5kwGsbNHZ


Les 3 
Leerdoel: 
Ik kan hoeken berekenen 
 
Wat moet je doen? 
In Classroom heb je feedback gekregen op je ingeleverde eindopdracht. 
Deze les ga je die feedback verwerken. Daarna maak je een braindump die je ook in levert. 
 
Uitleg en bronnen: 
Uitleg met voorbeelden: https://www.youtube.com/watch?v=J5NodRn9s9I 
Theorie met voorbeeld: https://www.dr-aart.nl/Meetkunde-hoeken.html 
 
Opdrachten en doen: 
Bekijk in classroom de feedback die je hebt ontvangen. 
Ga aan de slag met die feedback: vindt en verbeter je fout. 
Verbeteren betekent dat je de opgave waar de fout in zit opnieuw maakt. Je levert de 
verbeterde versie ook weer in via de classroom inleveropdracht; Inleveren opdracht hoeken 
berekenen. 
 
 
Check: wat weet ik nu? 
Sluit al je tabbladen met uitleg over hoeken. Pak een nieuwe bladzijde in je schrift. 
Schrijf nu alle regels die met hoeken te maken op in je schrift. Maak er een schets bij en 
geef er een rekenvoorbeeld bij. 
Lever je samenvatting in in classroom via de inleveropdracht: Braindump hoeken berekenen 

https://www.youtube.com/watch?v=J5NodRn9s9I
https://www.dr-aart.nl/Meetkunde-hoeken.html

