
Even herhalen: 

Hieronder vind je meer uitleg over de lessen en taken die op de planning staan. 

Elke maandag en woensdag om 11u verplichte videochat. 

Andere dagen vrijblijvend om 11u om Franse dialoog te oefenen, woorden te oefenen, 

vragen te beantwoorden, … 

 

Bekijk de planning per dag goed en probeer deze te volgen, al deze lessen MOETEN gemaakt 

zijn. Begin met de dingen die je moeilijk vindt of niet leuk. Dan kan je afsluiten met de 

leukere oefeningen. 

Kijk of luister steeds EERST naar het instructiefilmpje voor je aan de slag gaat! 

Verbeteren? Verbeter steeds na elke les… zo kan je onmiddellijk zien waar je fouten hebt en 

kan je eruit leren. Heb je dan nog vragen, kan je ze steeds aan mij stellen. 

Je vindt op KWEETET nog steeds een aanbod van extra oefeningen, 

aansluitend bij deze lessen.  

Deze oefeningen zijn vrijblijvend maar toch STERK AAN TE RADEN.  

 

Maandag 11 mei 

Wiskunde: Target 7 les 12: KGV - GGD 

Wat heb je nodig? 
- Instructiefilmpje 
- target 7 les 14-15 
- Rakkertje p 18-21 
- Kopieerblad ( vind je op de blog!) 
- Formulemapje  
 

 

Wat moet je doen? 

 Bekijk het instructiefilmpje GOED, je moet niet alles van oefening 2 maken! 

 Meer uitleg kan je vinden in je rakkertje p 18-21 en ook in je formulemapje 

 Maak eerst het kopieerblad 

 Maak volgende oefeningen: 
o Vuur – en aardegroep: oefening 1 -2 ( kijk wat je moet doen!) 3 – 4 – 5 
o Watergroep: oefening 2-3-4-5-6 

 Verbeter nadien. 
 

 

Frans: Contact 11 – De combien as-tu besoin?  

Wat heb je nodig? 
- Powerpoint C 11 -> filmpje 
- Leerwerkboek p 121 – 122 – 125 
- Quizlet ( zie ‘Teams’ – ‘Frans’) 

 
Wat moet je doen? 
Zie powerpoint C 11 

 Verbeter ook je oefeningen 

 

Instructie 

op de blog. 

 

Instructie 

op de blog. 



FORMS: Contact 11- quiz woorden en zinnen 

Wat moet je doen? 

 Vul de Forms online in op ‘teams’.   
Ga in  ‘Teams’ naar ‘Frans’. Daar vind je de quiz.  
Vind je hem niet? Vraag het dan aan mij!        Frans 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 12 mei 

Wiskunde: Target 7 les 14: Bewerkingen – cijferend vermenigvuldigen en delen 

Wat heb je nodig? 
- 2 Instructiefilmpjes 

- target 7 p 18 

- Rakkertje p 68 en 70 

- ruitjesblad 
(Heb je dit niet, gebruik dan het kopieerblad  
vanop de blog) 

 
Wat moet je doen? 

 Bekijk de twee instructiefilmpjes 

 Maak dan volgende oefeningen op een ruitjesblad: 
o Oefening 1: je mag zelf 3 oefeningen kiezen om te maken. Deel B van de oefening 

moet je niet doen. 
o Oefening 2: je mag zelf 2 oefeningen kiezen. Deel B van de oefening moet je niet 

doen. 
 Verbeter nadien. 

 
 

Taal: Begrijpend lezen 

Wat heb je nodig? 
- Leestekst vind je terug op ‘Teams’ bij Taal – bestanden. 
- Forms bij de leestekst ( ook terug de vinden op Teams) 

 
Wat moet je doen? 

- Lees de tekst aandachtig      Taal 

- Vul de Forms met vragen in. 

 

 

 

TAAK Spelling - dictee 

 
Wat heb je nodig? 

- Spelling werkboek p 66-67-71 
- Dictee: audiofragement: (vind je bij ‘Teams’- spelling) 

 
Wat moet je doen?                                                                                                  

- Luister naar het audiofragment en maak het dictee. 
- Laat je dictee verbeteren door iemand anders of verbeter zelf. CONTROLEER GRONDIG! 

 

 

 

 

 

Instructie 

op de blog. 



Woensdag 13 mei 

Wiskunde: Target 7 les 1: Negatieve getallen 

Wat heb je nodig? 
- instructiefilmpje 
- Target 7 p 2 
- Rakkertje p 17 

 
Wat moet je doen? 

 Luister naar het instructiefilmpje om oefening 4 te maken. 

 Maak daarna oefening 5 en 6 

 Verbeter nadien. 
 
 

Wero: Thema Wegwijs in de wereld – De werelddelen 

Wat heb je nodig? 

- Werkbladen ‘ de werelddelen’ ( vind je op de blog bij ‘vakken’ – Wero) 

- Correctiesleutel 

- atlas 

Wat moet je doen? 

 Dit is een inoefening op de werelddelen. 
 
Maak de verschillende oefeningen zoals beschreven op het blad. 

 Verbeter nadien je eigen oefeningen. 
 
 
 

TAAK FORMS  Werkwoordspelling 

Wat moet je doen? 

 Maak de Forms van de werkwoorden.  
Ga in ‘Teams’ naar ‘spelling’. Daar zie je hem staan. 

                 Spelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instructie 

op de blog. 



 
 

Donderdag 14 mei 

Wiskunde: Target 8 les MMR 1: Lengtematen 

Wat heb je nodig? 
- T 8 p 39 
- Rakkertje p 87-88 

 
Wat moet je doen? 

 Dit is herhalingsleerstof. Wil je alles nog eens bekijken: rakkertje p 87-88 

 Maak alle oefeningen! 

 Verbeter nadien! 
 

 

Wiskunde: Target 8 les MMR 2 

Wat heb je nodig? 
- instructiefilmpje 
- T 8 p 40 
- Rakkertje p 94 
- Formulemapje met blad ‘omtrek en oppervlakte van vlakke 

figuren’ 
- rekenmachine 

 
Wat moet je doen?  

 Dit is herhalingsleerstof. Bekijk het filmpje over de omtrek van een cirkel nog eens als dat 
nodig is. 

 Maak oefening 1 en 2. Je mag een rekenmachine gebruiken bij oefening 2. 

 Verbeter nadien. 
 
 

Frans: Contact 11 – les verbes ‘acheter’ en ‘payer’ 

Wat heb je nodig? 
- Werkboek Frans p 122-123 
- Werkboek Frans p 125 

 

 

Wat moet je doen? 

 Volg de instructies op in het filmpje. ( contact 11 deel 3) 

 Maak de oefeningen en verbeter ze. 
 

 

TAAK Frans: Contact 11 – instuderen 

Wat heb je nodig? 

- Werkboek Frans p 121-125 

- quizlet 

 
Wat moet je doen? 

 Studeer in: ‘De combien as-tu besoin’ p 121 + p 124 oefening 3 

 Studeer in: de werkwoorden ‘acheter’ en ‘payer’ p 122 + p 125 oefening 5 

 

Instructie 

op de blog. 

 

Filmpje op 

de blog. 


