
Week 3 

Wiskunde 

Target 7 les 19: Meetkunde - Gelijkvormigheid en patronen 

Kijk eerst even naar dit filmpje over gelijkvormigheid: 

https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/gelijkvormigheid 

Wat moet je maken: 

Werkboek p 25-26 

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

Watergroep: oefening 1-2-3-4-5-6 

 

Teken alles met lat of geodriehoek en een potlood met geslepen punt! 

OPGELET:  

 OEFENING 2: Je moet 2 figuren tekenen. Een figuur die 3 maal zo groot 

is en een figuur die maar half zo groot is. 

 OEFENING 5: Zoek eerst naar het patroon. Bij de fototoestellen is dit 1 

bewerking ( optellen/ aftrekken) Bij de kaartjes daaronder wisselen twee 

bewerkingen elkaar af ( vermenigvuldigen/delen) 

 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/gelijkvormigheid


Week 3 

 

Target 7 les 20: MMR – Tijdstip en tijdsduur 

Wat moet je maken: 

Werkboek p 27: 

Oefening 1 -> enkel de laatste 2 klokjes waarbij jij het digitale uur moet noteren 

Oefening 2 

Oefening 3 

 

 

 

 



Week 3 

 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel. 

 

 

 

Target 8 Getallenkennis – GK3   Breuken, procenten en kommagetallen 

Wat moet je maken: 

Werkboek p 3  

Oefening 1-2-3-4 

ONTHOUD: 

0,4 =  4  = 40% 

                    10 

dus: 1,5 = 150 = 150% 

                            100 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel. 

 

 

 

 

 



Week 3 

 

Target 8 Getallenkennis – GK 10   Gemiddelde en mediaan 

Kijk eerst even naar dit filmpje over procent nemen: 

GEMIDDELDE: https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/gemiddelde 

MEDIAAN: https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/mediaan 

Wat moet je maken: 

Werkboek p 12 

Je mag een rekenmachine gebruiken.  

Vergeet niet af te ronden tot op 0,1 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/gemiddelde
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/mediaan


Week 3 

TAAL 

 

Thema 8 les 2: Begrijpend lezen - Vliegeren 

Wat moet je maken: 

Kijk- en leesboek p 43-49 

Werkboek p 57-58 

Lees eerst de informatie over het boek.  
Lees daarna de tekst ‘Vliegeren’, ieder op zijn eigen niveau ( groen blik/ blauw blik). 
Maak daarna de oefeningen in je werkboek p 57-58 
 
Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel! 

 

Creatief schrijven:  Schrijf een brief aan jezelf binnen 5 jaar OF Maak een 

verhaal over de afgelopen weken in de hele coronatijd. 

Schrijf een brief: wat moet je doen? 

 Schrijf of typ een brief aan jezelf binnen 5 jaar. Vertel in je brief wie je nu bent, 
hoe jij je voelt, wat je leuk vindt, wat je graag doet, wat er zich allemaal 
afspeelt in je wereld, wat je later wil worden, … maar ook wat je verwacht in 
de toekomst. Welke studie zou je doen? Zou je al verliefd (geweest) zijn? Wie 
zouden je vrienden zijn? Zou jouw favoriete kleur/ lesvak/ vriend(in)/ eten/ 
idool … nog steeds dezelfde/ hetzelfde zijn? 
 

 Schrijf of typ je tekst eerst in het klad.  

 Verbeter dan je kladversie en pas aan. 

 Schrijf of typ je aangepaste versie nu. 

 Neem een envelop en schrijf je adres op de envelop. Kleef ook een postzegel 
op de brief.  

 Geef de brief af aan de juf. Zij stuurt hem binnen 5 jaar naar jou op! 
 

OF 

 
Maak jouw verhaal over deze bizarre tijd door het coronavirus. 

 Beschrijf in je verhaal eerst en vooral deze uitzonderlijke situatie. Vertel wat er 
gebeurd is en hoe het komt dat je nu thuis zit. Vertel daarnaast hoe jij je 
daarbij voelt. Wat vind je er leuk aan, wat net niet? Verveel jij je? Wat heb je 
allemaal al gedaan in deze periode? Waar kijk je terug naar uit? Wat heb je al 
moeten missen? Is er iets in het water gevallen door deze situatie? Wat is het 
eerste dat je terug gaat doen als de strikte maatregelen wegvallen?... 
 

 Maak eerst een kladversie. 

 Verbeter dan je kladversie en pas aan. 

 Schrijf of typ je aangepaste versie nu. 

 Geef je tekst af aan de juf of stuur hem door. 



Week 3 

 

Thema 9: Taalbeschouwing – herhaling  

Wat moet je maken: 

Werkboek p 77-79 

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

kaders! 

Meer info vind je ook in je alfabeestje p 116-118 

 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel. 

 

 

SPELLING 

Thema 8 – moeilijke woorden 

Wat moet je maken: 

Werkboek p 88-89 oefening 5 en 6 

Werkboek p 90-91 oefening 8 en 9 

Werkboek p 93-94 oefening 12 

Verbeter nadien je taak met de correctiesleutel. 

Schrijf de woorden nog eens driemaal over die je fout had! 

  



Week 3 

GODSDIENST 

Zuidactie 

Normaal gezien stond deze week onze Zuiddag op de planning. We zouden in de 

ochtend via verschillende workshops kennis maken met het land en zijn cultuur dat 

dit jaar gesteund zou worden door de Zuidactie. ’s Middags hadden we dan ons 

sober maal om in de namiddag een stevige wandeling (10 km!) te maken. 

Maak hieronder alvast kennis met de film van de Zuidactie. Bekijk het grondig 

Hieronder vind je het filmpje van de Zuidactie. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmUeeaByVU8&feature=emb_title 

 

UITDAGING: Maak jij deze week ook een fikse wandeling? Stuur je een leuke foto 

door? 

 

De Goede Week 

Ook in deze bizarre tijd tellen we af en komt Pasen dichterbij. 

Hieronder vind je meer info over de Goede Week. 

Hieronder vind je een reeks van 5 filmpjes van de Goede Week. ( De filmpjes 

worden automatisch na elkaar gespeeld.) 

Bekijk de 5 filmpjes ( Land in zicht – voetwassing – de kraaiende haan – het 

lege graf- de Emmaüsgangers) 

https://www.youtube.com/watch?v=bDVmwI6robo&list=PLnx7i_81qdOmvJf-

mwMB85OnTFPzjfoy7&index=2 

Hier vind je een leuke versie met lego: 

https://www.youtube.com/watch?v=BCgWKTtSHsU 

Wat moet je maken: 

Maak het werkblad ‘ De Goede Week’. Verbind wat bij elkaar past. 

Je mag het op de computer invullen of je print het blaadje uit en maakt het zo. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmUeeaByVU8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bDVmwI6robo&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfoy7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bDVmwI6robo&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfoy7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=BCgWKTtSHsU


Week 3 

WERO 

Spreekbeurt 

 Werk rustig verder aan je spreekbeurt. Herlees alles nog eens goed. Heb je 

voldoende informatie? Is alles duidelijk uitgelegd ( moeilijke woorden)? 

Gebruik je goede zinnen? 

 Werk verder aan je powerpoint. Bekijk grondig.  

Werk je vooral met sleutelwoorden? Het is immers niet de bedoeling dat je 

volledige spreekbeurt op de dia’s komen te staan. 

 Vergeet je spreekbeurt in de vakantie niet in te oefenen. Kijk hierbij vooral 

naar stap 9 en 10 op jullie blaadje. 

 

 

 

MUZO 

1 april  - VRIJBLIJVEND 

 Woensdag is het 1 april! Probeer je die dag ook iemand in de maling te 

nemen? Ik ben benieuwd! Je mag gerust iets laten weten via de blog of via 

mail! 

 

 Ga op zoek naar een grappige mop. Schrijf ze op een blaadje of typ ze. 

Maak bij de mop een leuke tekening of een grappige cartoon. Stuur je ze door 

naar mijn emailadres? 

 


