
 
 

STEMPELKAART H2   Naam:________________________________ 

IK KAN ORDENEN       Klas:_________________________________ 

 

 

 

Hoe maak je het DOSSIER H2 

• Je levert met je groep aan het einde van het hoofdstuk een dossier in.  

o Je maakt je werk in je schrift of op losse blaadjes in je multomap en laat het aan je docent 

zien om een stempel te krijgen. 

o Je dossier bestaat uit een voorblad, inhoudsopgave, alle stempelkaarten, alle 

teamopdrachten en evaluaties. 

 

• De gele opdrachten zijn verplicht.  

• Uit de andere opdrachten ga je een keuze maken. Per paragraaf is aangegeven hoeveel stempels 

je minimaal moet halen. 

• Daarnaast moet je zorgen dat je de 4 onderstaande dossierstempels behaald, de docent zet deze 

stempels pas na het inleveren van het dossier. 

• Per gemiste stempel gaat er één punt van je 10 af! 

 

DOSSIER STEMPELS 
Voorkant/titelblad – (team) 

- verzorgd 

- voor- en achternamen,  
- klas, 
- docent,  
- datum,  
- hoofdstuknummer,  
- titel hoofdstuk, bijpassende figuren 

Inhoudsopgave – (team) 
- verzorgd 

- inhoudsopgave overzichtelijk weergegeven  

- bladzijdenummers in het dossier 

Evaluatie – (individueel) 
Beschrijf in de evaluatie: 

• Hoe jij en je groepsgenoten hebben gewerkt. 
• Wat je van het hoofdstuk vond. 
• Welke dingen je kunt verbeteren. 
• Wat vond je goed aan de lessen/docent? 
• Wat zou je anders willen in de lessen of willen dat de 

docent anders doet? 
• Ondersteun je mening met argumenten/ voorbeelden 

 
Let op: zonder de vragen bestaat je evaluatie minimaal uit 
200 woorden 

 
Laat je evaluatie door je groepsgenoten ondertekenen met 

een handtekening 

Verzorging algemeen – (team) 
- geen gekreukte of uitstekende blaadjes 

- nette snelhechter 

- voor de deadline ingeleverd 

 

 
 

Afsprakenlijst 
Noteer minimaal 5 afspraken die je 
met je groepje maakt. Hoe gaan 
jullie plezierig samenwerken?  

Gemaakt (bewaar deze gedurende H2) Iedereen heeft de afspraken 
ondertekent 
 
 

 

  



 
02.01 Wat is ordenen? – 2 keuzestempels 

OK 02.01 
Werk in je schrift, noteer het nummer en de titel van het 
hoofdstuk en de paragraaf. 

• Maak opdracht 1 t/m 12 (zie rode boekje) 

• Kijk alle opgaven na. De antwoordenkaarten liggen 
in de klas of staan op de ELO. 

• Neem bij je foute antwoorden het juiste antwoord 
over van de antwoordenkaart. 

INDIVIDUEEL 

gemaakt nagekeken en 
begrepen 

Dossieropdracht 02.01 Mindmap 
Bekijken en maken mindmap 
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-

laaggeletterdheid-niet-kunnen-lezen-en-

schrijven/#q=leren%20  
  
Hoe maak je een mindmap? 
Om een mindmap te maken heb je nodig:   
Een vel papier (A4), een potlood en een pen, kleurtjes. 

1. In het midden zet je de titel van de mindmap, het 
onderwerp dat centraal staat. 

2. Vervolgens ga je belangrijke informatie 
schematisch weergeven.  

3. Bekijk het filmpje, dan weet je wat er van je 
verwacht wordt:  

https://www.youtube.com/watch?v=PZTYUDNpoa4  
  
Een voorbeeld van een mindmap: 

                  INDIVIDUEEL 

gemaakt 
 

voldoet aan criteria 

Dossieropdracht 02.01A Leerdoelen 
• Maak een begrippenlijst van alle dikgedrukte 

woorden met de betekenis in je eigen woorden 
erachter of 

• Maak een overzichtelijke mindmap van de 
leerdoelen. Deze kun je vinden in je VK aan het 
begin van het hoofdstuk 

INDIVIDUEEL 

begrippenlijst gemaakt   of mind map gemaakt 
van leerdoelen 

Dossieropdracht 02.01B Tekstschema artikel 
scientias   

• kies een artikel van www.scientias.nl 

• maak een samenvatting als een tekstschema  

• tekst is schematisch weergegeven. Zie dit filmpje 
om te zien hoe je moet samenvatten 
https://www.youtube.com/watch?v=8C7Anx2Eh1U  

• belangrijke woorden duidelijk te herkennen en zijn 
uitgelegd 

INDIVIDUEEL 

gemaakt en voldoet aan criteria 

  

https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-laaggeletterdheid-niet-kunnen-lezen-en-schrijven/#q=leren%20
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-laaggeletterdheid-niet-kunnen-lezen-en-schrijven/#q=leren%20
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-laaggeletterdheid-niet-kunnen-lezen-en-schrijven/#q=leren%20
https://www.youtube.com/watch?v=PZTYUDNpoa4
http://www.scientias.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=8C7Anx2Eh1U


 
02.02 Ordenen van organismen – 3 keuzestempels 

OK 02.02 
Werk in je schrift, noteer het nummer en de titel van 
het hoofdstuk en de paragraaf. 

• Maak opdracht 1 t/m 15? (zie rode boekje) 

• Kijk alle opgaven na. De antwoordenkaarten 
liggen in de klas of staan op de ELO. 

• Neem bij je foute antwoorden het juiste 
antwoord over van de antwoordenkaart. 

• Laat alles afstempelen bij de docent in de klas 

INDIVIDUEEL 

gemaakt 
 
 
 

nagekeken en begrepen 

Dossieropdracht 02.02A Mindmap 
Ordening: 
 
Bekijken en maken mindmap 
https://www.youtube.com/watch?v=uFZGZ6sOSl8 
  
Hoe maak je een mindmap? 
Zie hierboven bij dossieropdracht 02.01. 

                                                                 
INDIVIDUEEL 

gemaakt * titel en naam 
* takken hebben kleuren 
* er zijn tekeningen in 
verwerkt 
* belangrijke termen 
uitgelegd 

 

Dossieropdracht Buitenopdracht 
 
Verzamelen 5 verschillende bladeren + determineren 
volgens het stappenplan + blaadjes in jullie dossier.      
    
Volg het stappenplan in je rode boekje (opdracht 14).               
 

TEAM 

gemaakt volgens de criteria 
 
 

team kan van elk rijk 
kenmerken en 
voorbeelden noemen  

Dossieropdracht 02.02B:  
tekstschema Evolutietheorie 
 
Bekijk en maken mindmap  
https://schooltv.nl/video/galapagos-in-de-klas-
evolutie/#q=darwin 
 

*Je kunt de evolutietheorie uitleggen 
                        

 
INDIVIDUEEL 

gemaakt 
 

* titel en naam 
* takken hebben kleuren 
* er zijn tekeningen in 
verwerkt 
* belangrijke termen uitgelegd 

 

Leerdoelen  
• Maak een begrippenlijst van alle dikgedrukte 

woorden met de betekenis in je eigen 
woorden erachter of 

• Maak een overzichtelijke mindmap van de 
leerdoelen. Deze kun je vinden in je VK aan 
het begin van het hoofdstuk 

INDIVIDUEEL 

begrippenlijst gemaakt      of mindmap gemaakt van 
leerdoelen 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uFZGZ6sOSl8
https://schooltv.nl/video/galapagos-in-de-klas-evolutie/#q=darwin
https://schooltv.nl/video/galapagos-in-de-klas-evolutie/#q=darwin


 
02.03 Ordenen van je lichaam – 3 keuzestempels 

OK 02.03 
Werk in je schrift, noteer het nummer en de titel 
van het hoofdstuk en de paragraaf. 

• Maak opdracht 1 t/m 13? (zie rode 
boekje) 

• Kijk alle opgaven na. De 
antwoordenkaarten liggen in de klas of 
staan op de ELO. 

• Neem bij je foute antwoorden het juiste 
antwoord over van de antwoordenkaart. 

• Laat alles afstempelen bij de docent in de 
klas. 

                                            

gemaakt nagekeken en begrepen 

Dossieropdracht 02.03C: 
Kruiswoordpuzzel + overhoring 

 
 

    

gemaakt overhoring max 3 fout 

Dossieropdracht 02.03A:  
Torso voorkant (Torso halen bij TOA’s!) 
* Lees opdracht 14 in je opdrachtenboekje. 

 
  
   

gemaakt  team kan organen herkennen 
en benoemen 

Dossieropdracht 02.03B:  
Torso doe-opdracht 
* tekening 1 organen die je meteen ziet: 
voorkant torso met organen (vorm en plaats 
kloppen) 
* organen zijn benoemd 
* tekening 2 organen die achter andere 
organen liggen nieren, middenrif, luchtpijp en 
blaas aangegeven 

                      

gemaakt volgens tekenregels 

Leerdoelen behaald 
*op papier 
 

 
 
 

begrippenlijst gemaakt  of mindmap gemaakt van 
leerdoelen 

  



 
02.04 Ordenen van stoffen – 3 keuzestempels 

OK 02.04 
Werk in je schrift, noteer het nummer en de titel van 
het hoofdstuk en de paragraaf. 

• Maak opdracht 1 t/m 12? (zie rode boekje) 

• Kijk alle opgaven na. De 

antwoordenkaarten liggen in de klas of 

staan op de ELO. 

• Neem bij je foute antwoorden het juiste 

antwoord over van de antwoordenkaart. 

• Laat alles afstempelen bij de docent in de 

klas.  

 
 

 
    

gemaakt nagekeken en begrepen 

Leerdoelen behaald 
*op papier 
 
 

 
 
 
 
 

begrippenlijst gemaakt   of mind map gemaakt van 
leerdoelen 

Mentos en frisdrank mind map 
* titel en naam 
* takken hebben kleuren 
* er zijn tekeningen in verwerkt 
* belangrijke termen duidelijk 
* verzorgd  

 
 
 
 
 

gemaakt en voldoet aan criteria 
https://www.youtube.com/watch?v=AGcFBD3lUd8  

 
 

Geurvork mind map 
* titel en naam 
* takken hebben kleuren 
* er zijn tekeningen in verwerkt 
* belangrijke termen duidelijk 
* verzorgd 
 
 
 
 

  

gemaakt en voldoet aan criteria 
https://www.youtube.com/watch?v=gfNDL0eLEa0 

Miracle fruities mind map 
* titel en naam 
* takken hebben kleuren 
* er zijn tekeningen in verwerkt 
* belangrijke termen duidelijk 
* verzorgd 
 
 
 
 
 

  

gemaakt en voldoet aan criteria  
https://www.youtube.com/watch?v=Xs2Z8XfiQHQ  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AGcFBD3lUd8
https://www.youtube.com/watch?v=gfNDL0eLEa0
https://www.youtube.com/watch?v=Xs2Z8XfiQHQ


 
02.05 Ordenen van natuurkunde – 2 keuzestempels 

OK 02.05 
Werk in je schrift, noteer het nummer en de titel van 
het hoofdstuk en de paragraaf. 

• Maak opdracht 1 t/m 15? (zie rode boekje) 

• Kijk alle opgaven na. De 

antwoordenkaarten liggen in de klas of 

staan op de ELO. 

• Neem bij je foute antwoorden het juiste 

antwoord over van de antwoordenkaart. 

• Laat alles afstempelen bij de docent in de 

klas 

 
                   

gemaakt nagekeken en begrepen 

Dossieropdracht 02.05 (opdr 15) 

mindmap Klokhuis 
 
Breaking news bewegingsenergie 

Link: https://hetklokhuis.nl/tv-
uitzending/1643/Breaking-News-Bewegingsenergie  
 

* titel en naam 
* takken hebben kleuren 
* er zijn tekeningen in verwerkt 
* belangrijke termen duidelijk 
* verzorgd 
 

 
                                                     

gemaakt  
 
 

voldoet aan de criteria 

Leerdoelen behaald 
*op papier 
 
 

 
 

begrippenlijst gemaakt   of mind map gemaakt van 
leerdoelen 

Molecuulmodel maken 
* kies een molecuul (bijvoorbeeld water of glucose) 
* gemaakt van afval (wat je ook zelf thuis kan 
verzamelen: dopjes van flessen, plastic van 
verpakkingen) 
* verzorgd 

 
 

eenvoudig model gemaakt 
 

ingewikkeld model gemaakt 

 

https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1643/Breaking-News-Bewegingsenergie
https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1643/Breaking-News-Bewegingsenergie

