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

staan.  

Daarnaast vind je op KWEETET ook steeds een aanbod van extra 

oefeningen, aansluitend bij deze lessen.  

Deze oefeningen zijn vrijblijvend maar toch STERK AAN TE RADEN, zeker wanneer het 

vermeld staat! 

 

Maandag 20 april 

Wiskunde: Target 7 les 2: Verhoudingen 

Wat heb je nodig? 
- Instructiefilmpje 
- target 7 p  3 en 4 
- kladschrift 
- Receptenboek of internet. 

 

Wat moet je doen? 

 Bekijk het instructiefilmpje 

 Maak volgende oefeningen 
o Oefening 1 en 2.  

Let op bij oefening 2! Zie hieronder: 
 

OPGELET: 
1. Je rekent alles uit het hoofd uit. 
2. Bij oefening 2 zoek je zelf een recept in een kookboek of op internet waarbij 

aangegeven staat voor hoeveel personen het recept is. 
3. Je berekent bij oefening 2 enkel hoeveel je nodig hebt voor 1 persoon en 5 

personen. 
 

 

Taal: thema 8 les 5: Taalbeschouwing - zinsdelen 

Wat heb je nodig? 
- Instructiefilmpje 
- Taalboek p 62-63 
- Alfabeestje p 104-112 
- Meetlat – pen - fluostiften 

 

Wat moet je doen? 

 Bekijk het instructiefilmpje 

 Maak volgende oefeningen: 
o Oefening 1 – 2  
o Oefening 3: Zoek ook het onderwerp en de persoonsvorm en baken ook de 

zinsdelen af! 
o Oefening 4: enkel de eerste 3 werkwoorden. 

 

 

 

 

Instructie 

op de blog. 

 

Instructie 

op de blog. 



TAAK Frans: Werkwoordenboekje 

Wat heb je nodig? 
- Werkwoordenboekje 
- werkwoordenschriftje 

 

Wat moet je maken? 
Dit werkwoordenboekje moet tegen het einde van deze week helemaal klaar zijn.  
Op de planning zijn hier 2 momenten voor voorzien, maar wil jij liever elke dag een stukje maken, 
dan mag dat ook! Hier ben je vrij in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 21 april 

Wiskunde: Target 5 les 21: ongelijke verdeling DEEL 1 

Wat heb je nodig? 
- Instructiefilmpje 

- target 5 p 26 oefening 1 

- apart werkblad: blad 1 ongelijke verdeling 
- Rakkertje p 41 

- kladschrift 

 
Wat moet je doen? 

 DIT IS NIEUWE LEERSTOF! => Bekijk de instructiefilmpjes DEEL 1 

 Maak volgende oefeningen: 
o p 26 enkel oefening 1 
o Werkblad 1 ongelijke verdeling 

 

ONTHOUD:  
             1. Ga steeds als eerste op zoek naar wie het minst heeft! 
             2. Controleer nadien door steeds de getallen opnieuw terug op te tellen. 
 
             In je RAKKERTJE p 41 vindt je nog meer uitleg. 

 
 
 

Frans: Contact 9 – Il faut! 

Wat heb je nodig? 
- Powerpoint C 9 
- Leerwerkboek p 102-103 

 

 

Wat moet je doen? 

 Zie powerpoint 

 

 

TAAK Frans: Contact 9 - instuderen 

Wat heb je nodig? 
- Leerwerkboek p 96- 104 

 
Wat moet je doen? 

 Herlees de dialoog nog een keer 

 Studeer de woorden en zinnen. Leer ze uit het hoofd! 
o Gebruik je woordkaartjes 

o Noteer in je schriftje 

o Oefen op Kweetet 

 Herhaal de werkwoorden ‘devoir’ en ‘voir’. Zorg dat je ze uit het hoofd kent. 

 Leer ma boutique de grammaire ‘ il faut’.  
o Zorg dat je op 3 verschillende manieren een bevel kan geven. 

 

 

Instructie 

op de blog. 

 

Instructie 

op de blog. 



Woensdag 22 april 

Wiskunde: Target 5 les 21: ongelijke verdeling DEEL 2 

Wat heb je nodig? 
- Instructiefilmpjes   
- Target 5 p 26-27  
- Target 5 p 29  

- apart werkblad: blad 2 ongelijke verdeling 
- MAGJE: apart werkblad: blad 3 ongelijke verdeling 

- Rakkertje p 41 

- kladschrift 

 
Wat moet je doen? 

 DIT IS NIEUWE LEERSTOF! => Bekijk het instructiefilmpje DEEL 2 

 Bekijk nog eens het herhalingsfilmpje met leerstof van gisteren 
 

LET OP 
             De voorstelling in dit filmpje is een beetje anders. Wij noteren steeds ‘+ … ‘ in het schema.  
             In het filmpje noteren ze in een tweede blokje het getal dat erbij komt. Dit is een andere 
             schrijfwijze maar het principe blijft hetzelfde! 

 

 Maak de oefeningen: 
o Target 5 p 26-27 oefening 2 + oefening 3a -3b (3C is een magje!) 
o Target 5 p 29 oefening 7 
o Werkblad 2 ongelijke verdeling 
o MAGJE werkblad 3: ongelijke verdeling 

 

ONTHOUD:  
             1.  Ga steeds als eerste op zoek naar wie het minst heeft! 
             2. Controleer nadien door je getallen terug op te tellen. 
  
             In je RAKKERTJE p 41 vindt je nog meer uitleg. 

 
 

Wero: Thema Wegwijs in de wereld – 

Les 1 en 2 Ruimtelijke oriëntatie + de atlas 

Wat heb je nodig? 
- Bundeltje ‘wegwijs in de wereld’ 
- Atlas 
- Bronnenboek p 17-18 

 

Wat moet je doen? 

 Bekijk het filmpje van de windstreken. 

 Neem je bundeltje p 1. Daar zie je een kaartje van de schoolomgeving. Onze school is 
aangeduid met een pijltje. 
Los de bijhorende vraagjes op door je goed te oriënteren op de kaart. 
 

LET OP 
             Lees aandachtig het ‘wist je datje’! 

 

 Ik bracht een product mee uit de supermarkt. Je vindt er foto’s van op de blog bij Wero. 
Los nu de vraagjes in je werkbundeltje p 2 op. Gebruik hiervoor je atlas. 

 

Filmpje op 

de blog. 

 

Instructie 

op de blog. 



TAAK Frans: Werkwoordenboekje 

Wat moet je doen? 

 Werk verder aan je werkwoordenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 23 april 

Wiskunde: Target 6 les 18: Recht en omgekeerd evenredig 

Wat heb je nodig? 
- Instructiefilmpjes  
- Target 5 p 30 oefening 10 
- Target 6 p 23 
- Rakkertje 

- kladschrift 

 
Wat moet je doen? 

 Dit is herhalingsleerstof. Indien je wenst, bekijk dan nog eens het instructiefilmpje. 
 

LET OP 
             Je vindt nog meer uitleg in je RAKKERTJE p 78-79 

 

 Maak volgende oefeningen: 
o Vuur- en aardegroep maken: 

 Target 5 p 30 oefening 10 
 Target 6 p 23 oefening 1 en 2. 

o Watergroep maakt alles 
 

 

Frans: Contact 10 – Ne descends pas trop vite! 

Wat heb je nodig? 
- Werkboek Frans p 106-107 
- Werkboek Frans p 111-112 
- werkwoordenschriftje 

 

Wat moet je doen? 

 Volg de instructies op in het filmpje. ( contact 10 deel 1) 
Gaat het te snel, zet het filmpje dan even op pauze. Moet je de dialoog 2 x beluisteren, spoel 
dan even terug! 

 Studeer de nieuwe woorden en zinnen in. 
Dit kan je doen: 

o Leer eerst de woorden en zinnen uit het hoofd. 
o Neem je woordkaartjes en oefen verder in. 
o Maak een oefentoetje of quizje voor jezelf. 
o Ga naar Kweetet en maak de oefeningen daar. 

 

TAAK Spelling: woorden zoals ‘vitamine’ 

Wat heb je nodig? 

- Spellingboek p 95-96 
- Alfabeestje 

 
Wat moet je doen? 

 Schrijf de woorden uit de gele kaders over in de zinnen. 
 
 

 

Instructie 

op de blog. 

 

Filmpje op 

de blog. 



Vrijdag 24 april 

Spelling: Moeilijke meervouden 

Hiervoor krijg je verder instructies van juf Mandy 

 

Muzo 

Hiervoor krijg je verder instructies van juf Mandy 

 

TAAK Wiskunde: Target 8 Breuken optellen en aftrekken – breuk nemen van 

Wat heb je nodig? 
- Target 8 p 22-23 

- Rakkertje p 29 en 59 

- formulemapje 

 
Wat moet je doen? 

 Dit is een herhalingsles die ook reeds aan bod kwam in het zelfstandig werk de weken voor 
de paasvakantie.  
Deze leerstof zou geen probleem meer mogen vormen. 

 

LET OP 
           Ben je even vergeten hoe het moet? Je vindt nog meer uitleg in je RAKKERTEJE p 29 en  59 
           Ook in je formulemapje vind je een blad met ‘bewerkingen met breuken’ 

 

 Maak volgende oefeningen 
o Vuurgroep 

 P 22 oefening 1 en 2 
 P 23 oefening 1 en 2 

o Aardegroep 
 P 22 oefening 1, 2en 3 
 P 23 oefening 1 en 2 

o Watergroep: 
 P 22 oefening 1,2 en 3 
 P 23 oefening 2 en 3 

 
 


