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Planning dinsdag 2 juni 2020 

Wiskunde: T7, les 8: vormleer: driehoeken en cirkels 

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xZbOyKwZht0. 

Los de oefeningen op p 14 in je werkboek op. Gebruik een geodriehoek en een passer!!! 

Figuren tekenen doen we steeds in potlood. Vergeet je figuren en middelpunten ook niet te 

benoemen met drukletters! Werk nauwkeurig en netjes! 

Je kan naast het filmpje ook je Rakkertje raadplegen op p 100,101,102,103. 

Corrigeer morgen met de correctiesleutel. 
 

Taal: K8, les 6: taalwijs: standaardtaal, dialect, andere talen. 

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=BjbN_WtIKlU 

Los nadien de oefeningen op p 11, 12 en 13 in je werkboekje op. 

Morgen kan je corrigeren met de correctiesleutel. Van oef 1 op p 11 ga je geen correctie 

vinden. Het paspoort zal bij iedereen anders zijn. Op p 13 gaan de kruisjes bij de 

interessantste weetjes ook bij iedereen op een andere plaats staan. Je kan wel de aan te 

vullen woorden in de weetjes controleren.  
 

Spelling: K8, les 17 en les 18: -d/-t/g/ch/hoofdletters, leestekens 

Bekijk de filmpjes: 

https://www.youtube.com/watch?v=qtwxtRsvhP8&list=PLw0bMyZ2ZEZAmDyd_M4GNYWn0

AcwZrdN4&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=4mk5k6PqiWE&list=PLw0bMyZ2ZEZAmDyd_M4GNYW

n0AcwZrdN4&index=7 

Los de oefeningen in je spellingboekje op op p 17 en 18. 

Je kan eventueel je Loepje ook nog raadplegen op p 18 indien nodig. 

Je kan morgen verbeteren met de correctiesleutel. 
 

Frans: C19: afwerken oefeningen + start C20 

Je werkt vandaag de oefeningen p 164 oef 5 en 6 en p 165 oef 7, 8 en 9 verder af.  

Nadien start je met het inoefenen van de woordjes van C20. 

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Ey7qh4HVh_k 

 Je schrijft alle woordjes 3 x op in je kladschrift of op een kladblad. Structuren en 

uitdrukkingen moet je niet overschrijven. 

Voor C19 kan je alle oefeningen behalve oef 8 (deze zal bij iedereen anders zijn) morgen 

verbeteren met de correctiesleutel. 

Vragen? Mail naar jufsarahdehazelaar@gmail.com 
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Planning woensdag 3 juni 2020 

Wiskunde: T7, les 9: herhaling afstand, snelheid, tijd. 

Bekijk de filmpjes: 

Deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=umTze9VDm7s 

Deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=tH4hMNur6tM 

In de filmpjes worden al heel wat tips gegeven om de oefeningen op te lossen. Je mag 

uiteraard ook zonder de filmpjes proberen daar we deze leerstof reeds eerder leerden. Loop 

je vast, dan kan je alsnog naar de tips in de filmpjes kijken. 

Een ZRM is zeker toegestaan! Je lost alle oefeningen op op p 15 en 16. 

Morgen kan je corrigeren en kijken of je met (of misschien wel zonder) de tips aan de goede 

antwoorden bent gekomen. De tussenstappen die ik neem, kunnen uiteraard verschillen van 

de jouwe. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden. Zolang de uitkomt klopt, is er geen 

probleem! 
 

Taal: Kijker 8, les 9: taalwijs: herhaling woordsoorten, samenstellingen,... 

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=YAtpv6-yNeo 

Je maakt nadien de oefeningen in je werkboek op p 19 en 20 (behalve oef 8, deze moet je 

niet maken). 

Je kan indien nodig je Taalwijzertje raadplegen van p 11 tot en met p 15. 

Corrigeer morgen met de correctiesleutel. Bij oef 2 kan het zijn dat jij andere zaken hebt 

genoteerd maar dit is uiteraard ook OK. 
 

Spelling: Kijker 8, les 16 en 19: woorden op –d/-t; verenkelen en verdubbelen 

Filmpje les 16: 

https://www.youtube.com/watch?v=uBa8V93qgT4&list=PLw0bMyZ2ZEZAmDyd_M4GNYWn

0AcwZrdN4&index=5 

Filmpje les 19: 

https://www.youtube.com/watch?v=RcUzWzHhCqo&list=PLw0bMyZ2ZEZAmDyd_M4GNYW

n0AcwZrdN4&index=8 

Los de oefeningen op p 16 en p 19 in je spellingboekje op. Je kan je Loepje eventueel 

raadplegen op p 23 en 38 indien nodig. 

Verbeter morgen met de correctiesleutel. 
 

Frans: C20: dialoog en luisteroef. 

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=y8yNYssV2lY&t=5s 

Lees de dialoog 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 168 oplossen. 

Morgen kan je deze oefening verbeteren met de correctiesleutel. 

Vragen: mail naar jufsarahdehazelaar@gmail.com 
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Planning donderdag 4 juni 2020 

Wiskunde: T7, les 12: herhaling kgv, ggd en kenmerken van deelbaarheid. 

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=lCCsDPPspzI 

Neem je Rakkertje en je kladschrift of een kladblad klaar. Ook kleurpotloden ga je nodig 

hebben in deze les.  

In je Rakkertje kan je op p 15,16 en 17 de uitleg over kgv, ggd en de kenmerken van 

deelbaarheid nog eens terugvinden en raadplegen indien nodig. Je kladschrift of kladblaadje 

ga je nodig hebben om de kruiswoordraadsels in je werkboek op p 17 tot een goed einde te 

brengen. Om p 18 op te lossen heb je kleurpotloden nodig. 

Denk goed na! 

Corrigeer je werk met de correctiesleutel! 
 

Spelling: Kijker 8, les 20 en 21: vergeet-mij-nietjes, hoofdletters, leestekens en 

werkwoordspelling 

Bekijk de filmpjes:  

https://www.youtube.com/watch?v=fXtf5s5S0Ao&list=PLw0bMyZ2ZEZAmDyd_M4GNYWn0

AcwZrdN4&index=9 

https://www.youtube.com/watch?v=mN4bD9F6C7Y&list=PLw0bMyZ2ZEZAmDyd_M4GNYW

n0AcwZrdN4&index=10 

Los de oefeningen op p 20 en 21 op in je werkboekje.  

Je kan je Loepje in geval van nood raadplegen op p 20,30 en 55 en verder. 

Corrigeer met de correctiesleutel. 
 

Frans: C20: taalboetiek + oef p 168/169/170/171/172 

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=ZeXKLNSqeRY 

Maak de oefeningen op p 168, 169 en 170. Raadpleeg indien nodig de taalboetiek op p 168 

en je kadertje met woordjes op p 167 om je oefeningen vlot te kunnen oplossen. 

LET OP!! 

Maak ook oefening 5, 6 en 7 op p 171 en oef 9 op p 172 (oef 8 moet je niet maken) 

In het filmpje zeg ik dat dat nog niet moest. Het filmpje had ik echter al gemaakt voor ik 

wist dat de scholen gingen heropenen. Dus jullie maken wel ook de oefeningen op p 171 

en 172 ook vandaag af!! Dit zijn vooral herhalingsoefeningen, dus je kan je petit livre rouge 

raadplegen indien nodig. 

Van de kopieeroefeningen op p 169 ga je morgen geen correctiesleutel terugvinden. 

De andere oefeningen kan je wel verbeteren aan de hand van de correctiesleutel. 

Vragen: mail naar jufsarahdehazelaar@gmail.com 
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