
Planning maandag 18 mei 2020 

1) Wiskunde: T6, les 21: kijklijnen en schaduwen. 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=In9TvNCi3Ag 
Los nadien p 27 en 28 op in je werkboekje. Denk goed na, kijk goed, werk nauwkeurig en gebruik 
een lat! 
Morgen kan je je werk corrigeren aan de hand van de correctiesleutel. 
 

2) Taal: Kijker 7, les 9 en 10: creatief schrijven: België 
Bekijk het filmpje zeer aandachtig: https://www.youtube.com/watch?v=7dSzGa9KaBQ 
Ga nadien aan de slag! Jullie hebben even tijd om deze opdracht uit te voeren. Je kan er vandaag al 
aan beginnen. Morgen voorzie ik ook geen nieuwe taalles en kan je hieraan verderwerken. Ik wil 
jullie schrijfwerkjes wel graag ontvangen zodat ik ze kan lezen en controleren. Je hebt 2 
mogelijkheden: 
 Je noteert alles in je boek op p 17 en 18 en stuurt mij van beide blaadjes een foto door als je 

klaar bent. 
 Je maakt alles in een Word-document waarin je de tekst zet, een foto invoegt en de infokader 

van p 18 ingevuld toevoegt. 
Je werk moet verstuurd worden naar jufsarahdehazelaar@gmail.com en dit ten laatste tegen 
vrijdag 22 mei 2020.  
Het voorbereidend werk dat je verichtte op p 15 en 16 in je werkboek moet je mij NIET doorsturen. 
Dit was enkel om voor jezelf info te verzamelen. 

 

3) Frans: Aanbreng woordjes contact 18 
Haal contact 18 uit je dikke boek en stop het in je mapje van Frans (p153-158) 
Beluister het filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=X3oX5M38UH0 
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) Wero: FT9: les 3: money, money, money 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=37bgcUkOIOM 
Lees na het bekijken van het filmpje p 94 en p 95 in je bronnenboek goed door! (op p 95 hoef je 
nummer 3 “Betalen, ja, maar wat is de prijs? nog NIET te lezen). 
Los nadien aan de hand van het filmpje en de teksten in je bronnenboek p 5 in je werkboekje op.  
Morgen kan je corrigeren aan de hand van de correctiesleutel. Bij oef 2 kan het zijn dat jij een ander 
antwoord hebt, maar dit kan geen kwaad zolang het ook mogelijk is. 
Vragen: mail naar jufsarahdehazelaar@gmail.com 



Planning 19 mei 2020 
 

1) Wiskunde: T7, les 1: Romeinse cijfers en negatieve getallen (nieuw boekje!!!) 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=vMMlxfvtnNY 
Los nadien alle oefeningen op p 1 en 2 in je werkboekje van T7 op. Enkel oef 5 op p 1 is een magje, 
de rest moet je maken. 
Je kan je Rakkertje raadplegen op p 14 indien nodig (Romeinse cijfers). 
Morgen kan je je werk corrigeren aan de hand van de correctiesleutel. Uiteraard kan je je 
geboortedatum niet controleren. Deze is bij iedereen anders. 

 

2) Taal: Kijker 7, les 9 en 10: creatief schrijven: België: vervolg van de les van 18/05 
Bekijk het filmpje eventueel nog eens opnieuw:https://www.youtube.com/watch?v=7dSzGa9KaBQ 
Werk de opdracht verder uit.  
Ik wil jullie schrijfwerkjes graag ontvangen zodat ik ze kan lezen en controleren. Ik herhaal nog eens 
de 2 mogelijkheden: 
 Je noteert alles in je boek op p 17 en 18 en stuurt mij van beide blaadjes een foto door als je 

klaar bent. 
 Je maakt alles in een Word-document waarin je de tekst zet, een foto invoegt en de infokader 

van p 18 ingevuld toevoegt. 
Je werk moet verstuurd worden naar jufsarahdehazelaar@gmail.com en dit ten laatste tegen 
vrijdag 22 mei 2020.  
Het voorbereidend werk dat je verichtte op p 15 en 16 in je werkboek moet je mij NIET doorsturen. 
Dit was enkel om voor jezelf info te verzamelen. 
 

3) Frans: C18: inoefenen dialoog + luisteroefening. 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=qcjKTTGGK8c 
Lees de dialoog op p 153 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 155 oplossen.Morgen kan je deze oefening verbeteren met de 
correctiesleutel. 
 

4) Wero: FT9, les 4: Alles heeft zijn prijs! 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=nH0ZK63jPco 
Lees nadien je bronnenboek p 95 vanaf nummer 3 “Betalen, ja, maar tegen welke prijs” en p 96 
goed, grondig en aandachtig door. 
Los nadien de oefeningen in je werkkatern op p 6 en 7 aan de hand van het filmpje en de teksten in 
het bronnenboek op!  
Corrigeer morgen je oefeningen met de correctiesleutel. Op p 7 kan het zijn dat jij andere redenen 
bedacht hebt voor het prijsverschil. Dat is perfect mogelijk. 
Vragen: mail naar jufsarahdehazelaar@gmail.com 
  

  



Planning woensdag 20 mei 2020 
 

1) Wiskunde: T7, les 2: bruto, tarra, netto 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=6QXU6p1U8Kw 
Los nadien oef 1 en 2 op p 3 en oef 3 op p 4 in je werkboekje op. 
Oefening 4, het vraagstuk, is een magje. 
Zakrekenmachine is toegestaan. Raadpleeg bij twijfel ook je Rakkertje op p 68. 
Corrigeer morgen je oefeningen met de correctiesleutel. 

 

2) Taal: K7, les 12: creatief schrijven: vragen stellen voor een interview. 
Bekijk de filmpjes over Heva, een meisje van 11 dat met haar familie op de vlucht is. 
Filmpje 1: https://www.youtube.com/watch?v=aFD26aXpt3Q 
Filmpje 2: https://www.youtube.com/watch?v=dYcnPXuEHMc 
Neem nu je werkboekje van kijker 7 op p 22. 
Je moet enkel oefening 1 maken, de rest van de oefeningen niet. 
Stel je voor dat jij Heva kon interviewen of spreken, welke vragen zou jij haar, na het 
zien van de filmpjes, dan nog graag willen stellen? 
Schrijf bij oefening 1 minstens 3 goed geformuleerde vragen op (let op hoofdletters,  
leestekens, correcte spelling,...) en maximum 5 vragen. 
Ik zou jullie vragen graag zien, dus je hebt opnieuw 2 mogelijkheden: 
 Je schrijft je vragen in je werkboek, neemt een foto en mailt de foto door 
 Je typt je vragen in word en mailt dan dat document door 
naar jufsarahdehazelaar@gmail.com 

 

3) Frans: C18: taalboetiek + oef op p 155-156 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Ju_p-ci0Ta0 
Bekijk nog eens goed de taalboetiek op p 155. Maak nadien de oefeningen onder de taalboetiek op 
p 155. Nadien maak je ook nog alle oefeningen op p 156. 
Morgen komt de correctiesleutel online om de oefeningen te verbeteren. 

 

4) Wero: FT9, les 5: arm of rijk? 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=bI9K69O_b4E 

 Neem, zoals in het filmpje wordt gezegd, p 97 in je bronnenboek goed door. 
 Los nadien de oefeningen op p 8 in je werkboekje op. Bij oefening 1 is de opdracht  

zeer duidelijk. Bij oefening 2 kan je de kaart die in het laatste ophaalpakket zat gebruiken om de 
ligging van de gegeven landen te zoeken. Indien je niet zeker bent of het land in kwestie arm of rijk 
is, zoek het land dan even op via www.wikipedia.be, dan wordt het vast snel duidelijk. In de lege  

 hokjes zoek je zelf nog 4 landen naar keuze. Je noteert ze, zoekt hun ligging op de  
 kaart en geeft hen het juiste kleurtje. 
 Morgen kan je alles verbeteren met de correctiesleutel, behalve de 4 landen die je 
 zelf koos, want deze gaan bij iedereen anders zijn natuurlijk! 
 

5) VRIJBLIJVENDE MUZO-OPDRACHT 
Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=bRIVIAyY53I 
Pimp de Mona-Lisa naar eigen creativiteit. 
Je vindt het werkblad in het laatste pakketje dat werd afgehaald op school. 
Veel plezier! 
Vragen: mail naar jufsarahdehazelaar@gmail.com 
 

  



21 en 22 mei 2020 
OLH- Hemelvaart + 

Brugdag 
GEEN SCHOOL! 

 


