
Planning maandag 4 mei 2020 

1) Les wiskunde: target 6, les 13: herhaling hoofdrekenen 
Bekijk het filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IooFb1dYoko 
Maak nadien de oefeningen in je werkboekje op p 17 en 18. 
ZRM is niet toegestaan bij een les hoofdrekenen! 
Morgen komt de correctiesleutel online en kan je je werk nakijken. 
 

2) Les spelling: kijker 7, les 3 en 4 
Bekijk het filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=X34GEFyFS00 
Los nadien de oefeningen in je spellingboekje op op p 3 en 4. 
Het kan handig zijn om je Loepje open te leggen op p 52 bij vergeet-mij-nietje 10. 
Corrigeer morgen je werk aan de hand van de correctiesleutel. 
 

3) Les Frans: contact 16: aanbreng en inoefening van de woordjes 
Haal contact 16 uit je dikke boek en stop het in je mapje van Frans (p134-142) 
Beluister het filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9Y5oCRA25AA 
Lees aan de hand van het filmpje de nieuwe woordjes, structuren en uitdrukkingen 
een aantal keer luidop. Let goed op je uitspraak en bekijk ook goed de Nederlandse 
vertaling! Beluister het filmpje zo vaak als nodig tot je de uitspraak onder de knie hebt.  
Neem nadien een kladblaadje en schrijf alle woordjes 3 keer zonder fouten over (zoals 
je anders moet doen op het huiswerkblaadje). De structuren en uitdrukkingen hoef je 
NIET over te schrijven.  
 

4) Les wero: thema 7, les  7 en 8: de mens en het milieu 
Bekijk het filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tQeDmf9h4AU 
Lees in je bronnenboek p 76. 
Los nadien p 13 in je werkkatern op. Pagina 14 is voor morgen! Veel antwoorden zal je 
terugvinden in het filmpje en in je bronnenboek. 
Morgen komt de correctiesleutel online en kan je je werk nakijken. Het kan zijn dat je 
niet bij alle vragen exact dezelfde antwoorden hebt omdat verschillende antwoorden 
mogelijk zijn. Dat is dan ook niet erg! 
 
 

5) Vrijblijvende knutselopdracht: kaartje en complimentenpot voor mama 
Je weet het of je weet het niet, maar komende zondag is het moederdag.  
Normaal gezien knutselen wij in de klas dan altijd een mooi cadeautje voor mama. 
Helaas is dat dit jaar niet mogelijk...  
Om het leed een beetje te verzachten en misschien toch nog met iets leuks voor de 
dag te komen voor mama komende zondag, kan je, als je wil, een leuk kaartje maken 
en een complimentenpot of een pot met tegoedbonnetjes voor mama. 
Ik post de opdracht vandaag al zodat je er in de loop van de week eventueel al kan aan 
werken. 
De werkbeschrijvingen vind je in deze filmpjes:  
kaartje: https://www.youtube.com/watch?v=pXW4attp-5U 
Je hebt voor het kaartje enkel wat wit papier, gekleurd papier, lijm en een stift voor 
nodig. 
Uiteraard staan er nog meer en andere ideeën voor kaartjes op youtube. Dus maak je 
liever een andere? Geen probleem! Ga je gang! 



Complimentenpot of tegoedbonnetjespot: 
https://www.youtube.com/watch?v=VVU05Gvip14 
Je hebt een lege glazen pot nodig en wat versiermateriaal. Ook papier, stiften, een 
balpen zijn handig om aan deze opdracht te werken. 
Inspiratie voor complimentjes: 
-mama, je bent de liefste 
-bedankt voor het altijd lekker eten te maken 
-bedankt om mijn kledij altijd proper te maken 
-mama, jij kan koken als de beste 
-dank je om het huis altijd netjes te houden 
-...  
Ik vermoed dat jullie zelf nog wel meer complimentjes voor jullie eigen mama kunnen 
bedenken. 
Inspiratie voor tegoedbonnetjes: 
-een bon goed voor een rugmassage 
-een bon goed voor helpen met poetsen 
-een bon goed voor de was eens ophangen 
-een bon goed voor de vaat te doen/afwasmachine te legen of te vullen 
-een bon goed voor een luie filmnamiddag 
-...  
Ik vermoed dat jullie ook hier zelf nog dingen voor mama kunnen bedenken. 
 
Je kan ook een combinatie van beide maken en zowel complimentjes als 
tegoedbonnetjes in je pot stoppen. 
 
Succes ermee en sssttttt... niets tegen mama zeggen hé!  
 

 

Vragen? Mail naar jufsarahdehazelaar@gmail.com 

Veel succes! 

  



Planning 5 mei 2020 

1) Wiskunde: T6, les 14: cijferen: kommagetal vermenigvuldigen met natuurlijk getal 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=8OxcOGOAIW4 
Maak de oefeningen op p 19 in je werkboekje. Het cijferen doe je op een kladblaadje of in een 
kladschriftje. Je noteert enkel de uitkomst in je werkboekje. Je mag je uitkomst controleren 
met een ZRM. 
Het vraagstukje mag, maar moet niet gemaakt worden. 
Corrigeer morgen je werk! 
 

2) Spelling: Kijker 7, les 5: vergeet-mij-nietje 10: inoefening 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=lElB_E1iAx0 
Maak de oefeningen op p 5 in je werkboekje. 
Je kan eventueel je Loepje raadplegen. 
Corrigeer morgen je werk! 
 

3) Frans: Dialoog C16 + luisteroefening p 136 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=P-nEH4BFHnM 
Lees de dialoog op p 134 mee en lees hem nadien nog enkele keren luidop door.  
Let op de uitspraak! Herhaal ook de woordjes nog eens. Probeer de betekenis al te 
onthouden. Vertaal ook de dialoog eens mondeling naar het Nederlands.Aan de hand van het 
filmpje kan je ook de luisteroefening op p 136 oplossen.Morgen kan je deze oefening 
verbeteren met de correctiesleutel. 

4) Les wero: thema 7, les  7 en 8: de mens en het milieu 
Bekijk het filmpje van gisteren nogmaals op youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=tQeDmf9h4AU 
Lees in je bronnenboek ook nog eens p 76. 
Los nadien p 14 in je werkkatern op. Veel antwoorden zal je terugvinden in het filmpje en in je 
bronnenboek. 
Morgen komt de correctiesleutel online en kan je je werk nakijken. Het kan zijn dat je niet bij 
alle vragen exact dezelfde antwoorden hebt omdat verschillende antwoorden mogelijk zijn. 
Dat is dan ook niet erg! 
Vragen? Mail naar jufsarahdehazelaar@gmail.com 
  



Planning woensdag 6 mei 2020 

TIP: Volgende week maandag 11/05 doen we een online quiz Frans over C14-15-16. Probeer 
de leerstof dus wat bij te houden. Het is de bedoeling dat je zo weinig mogelijk in je mapje 
moet gaan spieken...  

1) Les wiskunde: Target 6, les 15: hoeken meten en tekenen 
Bekijk eerst goed het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=SoK4_XK2FYY 
Los nadien de oefeningen in je werkboek op p  
Werk nauwkeurig, vergeet de hoeken niet te benoemen en gebruik je geo-driehoek! 
Morgen wordt de correctiesleutel gepost en kan je je werk nakijken. 
 

2) Les taal: kijker 7,  les 6 en 7, deel 1: begijpend lezen 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xD1ljjxwaaM 
Los nadien de oefeningen over Ma-Da, Tim en Susanna op in het kleinere boekje dat in 
het midden van je werkkatern zit. 
Morgen wordt de correctiesleutel gepost en kan je je werk nakijken. Bij sommige 
vragen wordt je eigen mening gevraagd of zijn er meerdere antwoorden mogelijk. 
Geen paniek dus als jouw werk niet helemaal overeen stemt met de correctiesleutel. 
 

3) Les Frans: C16: taalboetiek p 136 + inoefening p 136 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=YWlBNaXoBsE 
Oefen de vervoeging van het werkwoord pouvoir eerst schrijvend in: je schrijft de 
vervoeging van het werkwoord eerst 3 keer over op een kladblad. Denk tijdens het 
schrijven ook na over de vertaling in het Nederlands.  
Nadien maak je de oefeningen op p 136. Uiteraard mag je naar je taalboetiekje kijken 
als je het nog niet zo goed weet. 
Morgen kan je deze oefeningen verbeteren met de correctiesleutel. 
 

4) Les wero: FT7, herhalingsles 
We hebben alle lessen gezien. Los de herhalingsoefeningen op p 15 in je werkboekje 
op. Je mag uiteraard de juiste antwoorden gaan opzoeken in je werkkatern en je 
bronnenboek. 
Morgen kan je deze oefeningen verbeteren met de correctiesleutel. 
Vragen? Mail naar jufsarahdehazelaar@gmail.com 
 

Veel succes!! 

  



Planning donderdag 7 mei 2020 

1) Wiskunde: target 6, les 16: eigenschappen van vierhoeken en diagonalen (p 22) 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=zDgn9bDET0w 
Los nadien de oefeningen in je werkboek op p 22 op. 
Je kan hierbij gebruik maken van de informatie uit het filmpje of je kan ook je 
Rakkertje gebruiken op p 104 en 105. 
Corrigeer morgen je werk met de correctiesleutel. 
 

2) Taal: kijker 7,  les 6 en 7, deel 2: begijpend lezen 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=3PBH1sJHn54 
Los nadien de oefeningen over Potrocino en Kalemba op in het kleinere boekje dat in 
het midden van je werkkatern zit. Vul tenslotte ook de samenvatting met de 
woordwolkjes verder aan. 
Morgen wordt de correctiesleutel gepost en kan je je werk nakijken. Bij sommige 
vragen wordt je eigen mening gevraagd of zijn er meerdere antwoorden mogelijk. 
Geen paniek dus als jouw werk niet helemaal overeen stemt met de correctiesleutel. 
 

3) Frans: C16: oefeningen 1 tot 6 p 138 en 139 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Qw-D3Ps12jU 
Oefen de dagen van de week goed in, eventueel aan de hand van het liedje. 
Maak dan de oefeningen 1 tot 5 op p 138 en oef 6 op p 139. 
Oefening 4 is een luisteroefening. Deze wordt gedicteerd in het filmpje, dus luister 
goed en tracht deze zo goed mogelijk op te lossen. Je kan steeds de taalboetiek op p 
136 raadplegen. 
Morgen kan je alles verbeteren met de correctiesleutel. 
 

4) Wero: FT7: online oefentoets maken. 
Wij hebben intussen thema 7 volledig afgewerkt. We kunnen helaas momenteel geen 
toetsen doen, maar ik vind het toch belangrijk dat jullie de leerstof nog eens goed 
inoefenen. Daarom zou ik willen vragen dat jullie vandaag de oefentoets online 
oplossen. Uiteraard mag je je bronnenboek en werkboek raadplegen bij dingen die je 
niet meer zou weten. Het is wel eens een goede test om voor jezelf te zien hoeveel en 
wat je allemaal hebt bijgeleerd in dit thema.  
http://educatief.diekeure.be/mundoleerling/uploads/oefentoetsen/focusthema%207
%20-%205de%20leerjaar/index.html 

  



Planning 8 mei 2020 

1) Wiskunde: T6, les 17: herhaling breuken, procenten en kommagetallen. 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=cKgTb1gWyLE 
In het filmpje geef ik al heel wat tips aan hoe je de oefeningen moet aanpakken. 
Los de oefeningen op in je werkboek op p 23 en 24. 
Corrigeer morgen je werk met de correctiesleutel. 
 

2) Spelling: kijker 7, les 8 en 9: inoefening vergeet-mij-nietje 11. 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=sK3hyLNEh0k 
Je lost de oefeningen van les 8 en 9 op p 8 en 9 op in je werkboekje. 
Je kan eventueel je Loepje op p 53 naast jou leggen bij het oplossen van de 
oefeningen. 
De laatste oefening van les 9 is een dicteetje. Ging het te snel? Geen probleem! 
Beluister het filmpje gewoon eens opnieuw en dan lukt het vast wel! 
Corrigeer morgen je werk met de correctiesleutel. 
 

3) Frans: C16: oefeningen verder oplossen + oefenen op Kweetet. 
Je gaat vandaag de oefeningen bij contact 16 verder oplossen. 
Deze vind je op p 139 oef 7 en 8 en op p 140 oef 9 en 10. 
Deze oefeningen zijn vooral herhaling van wat we in vorige contacten al leerden. 
Enkel oefening 10 gaat nog eens over de dagen van de week. 
Bij oefening 10 vul je een zinnetje naar keuze in zoals in het voorbeeld. P 141 kan je  
misschien helpen om inspiratie te vinden over wat je zoal kan doen. Je gaat van deze 
oefening dan ook geen correctie vinden in de correctiesleutel morgen omdat het 
antwoord bij iedereen anders zal zijn. 
Als je deze oefeningetjes gemaakt hebt, kan je contact 16 nog verder inoefenen op 
kweetet. De oefeningen zullen klaarstaan! 
 

4) Wero: herhaling FT7 via Kweetet. 
Gisteren hebben jullie de oefentoets online gemaakt van Focusthema 7. Vandaag gaan 
jullie dit thema nog een laatste keer herhalen en inoefenen via kweetet. De 
oefeningen zullen klaarstaan. 
Misschien lukt het vandaag al zonder in de boeken te gaan piepen als je gisteren goed 
oefende op oefentoets? Bij open boek-vragen mag je uiteraard nog steeds je boeken 
gebruiken indien nodig.  
Volgende week starten we dan met een nieuw wero-thema. 
 

Vragen: mail naar jufsarahdehazelaar@gmail.com 

 


