
Week 2 

Wiskunde 

 

Kweetet 

Er staan op ‘Kweetet’ enkele taken klaar. 

Daarnaast maak je onderstaande lessen. De werkblaadjes vind je in bijlage op de blog. 

 

Target 6 les 1 – Getallenkennis – kenmerken van deelbaarheid 

Wat moet je maken: 

Werkboek target 6 p 1-2 

Vuur – en aardegroep: oefening 1-2-3-5 

Watergroep: oefening 1-2-3-4-5 

Opgelet: 
Een getal is deelbaar door… 

2 

 

5 

 

 

4 

 

25 

 

 

10 

 

100 

 

1000 

 

 

3 

 

9 

Het laatste getal is een even getal ( 0 - 2 – 4 – 6 - 8) 

 

Het laatste cijfer is 0 of 5 

 

 

De laatste 2 cijfers zijn 00 of deelbaar door 4 

  

De laatste 2 cijfers zijn 00 – 25 -50 – 75 

 

 

Het laatste cijfer is een 0 

 

Het getal eindigt op 00 

 

Het getal eindigt op 000 

 

 

De som van de cijfers is deelbaar door 3 

 

De som van de cijfers is deelbaar door 9 
 

 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel! 
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Target 6 les 2 – Getallenkennis – ggd - kgv 

Wat moet je maken: 

Werkboek target 6 p 3-4 

Vuur – en aardegroep: oefening 1-2-3-4-5 

Watergroep: oefening 2-3-5-6 

De vraagstukjes lijken een beetje moeilijk verwoord, maar je moet telkens gewoon 

het kgv of het ggd berekenen! Lees goed de opdracht, daar staat het ook verwoord. 

 

Grootste gemeenschappelijke deler 
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Kleinste gemeenschappelijke veelvoud 

 

 

 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel! 
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Target 6 les 4 – Meetkunde – ruimtelijke oriëntatie 

Wat moet je maken: 

Werkboek target 6 p 7 

Oefening 1-2 

Lees eerst grondig de kader bovenaan het blaadje! 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel! 

 

Target 7 les 1: Getallenkennis – Romeinse cijfers 

Wat moet je maken: 

Werkboek target 7 p1 

Oefening 1-2-3 

 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel! 
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Target 7 les 6: Cijferend optellen en aftrekken 

Wat moet je maken: 

Werkboek target 7 p 8 

Oefening 1-2 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel! 

 

Target 7 les 13: Bewerkingen – rekenen met breuken 

Wat moet je maken: 

Werkboek target 7 p 16-17 

Vuurgroep: oefening 1-2-3-4 

Aarde- en watergroep: oefening 1-2-3-4-5 

 
Optellen en aftrekken 

 

Vermenigvuldigen 
 

 Breuk x natuurlijk getal 

2 x   3 =>       2 x 3 = 6 = 3 
      10             10      10   5 
 

- teller x teller 
- eventueel vereenvoudigen 

 Breuk x breuk 
1 x 2 =>          1 x 2 =  2 
3    5               3 x 5   15 
 

 een vierde van 1/3 
1 x 1 =>          1 
4    3              12 

- teller x teller 
- noemer x noemer 
- eventueel vereenvoudigen 

 

 

Delen  
 

 Breuk : natuurlijk getal 

6 : 3 =>           6 : 3 = 2 = 1 
8               8        8    4 
 
De teller is niet deelbaar  
door het natuurlijk getal:  
2 : 3 =>             2    =  2 . 
9                    9 x 3    27 
 
 

- de teller delen, de noemer blijft. 
- eventueel vereenvoudigen 

 
 
 

- de teller blijft, de noemer vermenigvuldigen. 
- eventueel vereenvoudigen 

 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel! 

 

 

 

3 + 2  =>        9 +  8  = 17 
4    3             12   12    12 

- breuken gelijknamig maken ( = zelfde noemer) 
- tellers optellen. 
- eventueel vereenvoudigen 

14 - 3 =>       28 – 3 = 25  
 2    4             4     4      4 

- breuken gelijknamig maken 
- tellers aftrekken 
- eventueel vereenvoudigen 
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Taal 

Kweetet 

Voor Taal staan er deze week enkele oefeningen klaar op ‘Kweetet’. 

 

Thema 6 les 10: Toegepast lezen 

Deze opdracht is een grotere opdracht die aansluit bij heel wat lessen die we reeds 

besteedden aan samenvatten.  

Het kan zijn dat je hiervoor wat hulp van je mama of papa nodig hebt! 

- Druk volgende tekst af. 

- Lees hem grondig en duid aan 

 titel: geel 

 tussentitels: rood 

 hoofdgedachte: groen 

 sleutelwoorden: blauw 

 

- Maak een mindmap van de tekst via volgende website. Ik toonde deze website 

reeds eerder al in de klas. 

Vind je echt je weg niet op de website, mag je het op de computer in ‘word’ 

maken of gewoon een geschreven versie maken. 

https://www.mindmup.com/#storage 

Druk dan op ‘ create a new map’ 

 

 

- In het midden op je blad kan je het thema van de tekst aanpassen. 

- Links boven in de werkbalk kan je dan “benen” aan je mindmap toevoegen. 

- Je kan de kleur van je mindmap ook aanpassen. 

 

 

https://www.mindmup.com/#storage
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- Sla je gemaakte mindmap op. 

o Druk hiervoor op ‘file’. 

o ‘Download as’ => PDF 

- Dan word je document als PFD geopend op je computer en kan je dit gewoon 

op jouw computer opslaan onder de naam: “ mindmap_jouwnaam”. ( Let op in 

welke map je het plaatst op je computer zodat je het zelf nog terugvindt.) 

Tip: maak een map aan met je eigen naam op de computer. 

- Stuur ze door naar liesbet.van.poucke@sintlaurens.be . Vergeet je mindmap 

niet als bijlage toe te voegen. 

Veel succes! 

 

Thema 9: Taalbeschouwing – herhaling  

Wat moet je maken: 

Werkboek p 74-76 

Je maakt van al deze oefeningen slechts de A-oefeningen! Dus NIET de blauwe 

kaders! 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel! 

 

Spelling 

Kweetet 

Voor Spelling staan er deze week enkele oefeningen klaar op ‘Kweetet’. 

 

Werkwoordspelling (achteraan werkboek) 

Wat moet je maken in de WERWOORDENKATERN: 

Werkboek p 12 - Oefening 14 

Werkboek p 14 – Oefening 18 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel! 

 

Thema 6 – woorden met ch + moeilijke woorden 

Wat moet je maken: 

Werkboek p 63 - Oefening 5 

Alfabeestje p 11 

 

Werkboek p 64 en 66 – Oefening 6 + oefening 9 

Werkboek p 67 – oefening 11 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel! 

 

mailto:liesbet.van.poucke@sintlaurens.be
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Thema 8 – moeilijke woorden 

Wat moet je maken: 

Werkboek p 86-87 oefening 1-2-3 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel. 

 

 Frans  

Kweetet 

Voor Frans staan er deze week enkele oefeningen klaar op ‘Kweetet’. 

 

Contact 9: les verbes 

Wat moet je maken: 

Werkboek p 104 oefening 9-10-11 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel! 

 

Contact 10: révision 

Wat moet je maken: 

Werkboek p 114-115 

Oefening 8-9-10-11-12-13 

Zoek op in je Franse map bij de voorgaande contacten als je iets niet meer goed 

weet. 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel! 

 

 

Wero 

Kweetet 

Doorheen het jaar trokken we er al vaak met de fiets ( of te voet) op uit. Hoe gedraag 

je je ook alweer in het verkeer als fietser of voetganger? Zoek het uit op Kweetet! 

 

Spreekbeurt 

Je werkt verder aan je spreekbeurt. Vorige week maakte je stap 1 tot en 4 van het 

stappenplan. 

Vandaag kijken we verder. 

- Kijk nu welke info je verzameld hebt en selecteer het belangrijkste eruit.  

(stap 5) 
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Zet alles in een overzichtelijke tekst die jouw spreekbeurt zal worden. Dit mag 

je uiteraard op de computer maken maar ook geschreven, dat kies je zelf. 

 

- Maak een passende inleiding aan je spreekbeurt ( stap 6) 

- Maak een goede afsluiter van jouw spreekbeurt ( stap 7) 

- Maak een powerpoint bij jouw spreekbeurt (stap 8) 

Dit gingen we normaal gezien in de klas samen voorbereiden maar met 

onderstaand filmpje moet je ook al een heel eind aan de slag kunnen. 

https://www.youtube.com/watch?v=27QFuRM-TmA 

o Volg goed mee wat er op het filmpje gebeurt en probeer dit zelf ook uit. 

o Sla jouw powerpoint op onder de naam: “spreekbeurtberoep_naam”.  

( Let op in welke map je het bestand plaatst op je computer zodat je het 

zelf nog terugvindt. Tip: sla dit op in de map met jouw eigen naam waar 

je ook je mindmap in hebt opgeslaan.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=27QFuRM-TmA

