
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 4 mei 

Wiskunde: Target 6 les 5: Meetkunde – spiegelingen en symmetrie 

Wat heb je nodig? 
- Instructiefilmpje 
- target 6 p 8-9  
- Rakkertje p 129-131 
- Geodriehoek – potlood 
 

 

Wat moet je doen? 

 Bekijk de 2 instructiefilmpjes. 

 Maak volgende oefeningen 
o Oefening 1 en 3 en 4 

Oefening 2 is een magje. 
Let op bij oefening 3: KIJK AANDACHTIG! 

 Verbeter je oefeningen met de correctiesleutel 
 

LET OP: 
Er is een verschil tussen een diagonaal en een symmetrieas. 
Een diagonaal stopt in de hoekpunten, een symmetrieas loopt dwars doorheen de figuur! 
 

 

 

 

 

 

 

                                 diagonalen                   symmetrieassen 

 

Instructie 

op de blog. 



Frans: Contact 10 – bezittelijk voornaamwoord 

Wat heb je nodig? 
- Powerpoint C 10 -> 2 filmpjes 
- Leerwerkboek p 110 
- Extra werkblad  
-  (dit vindt je terug op de blog bij ‘vakken’) 
- p  113 - 114 

 

Wat moet je doen? 
Zie powerpoint C 10 

 10 -> 2 filmpjes 

 Verbeter ook je oefeningen 
 
 

FORMS: Herhaling na paasvakantie 

Wat moet je doen? 

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

 

TAAK: Frans: Contact 10 - studeren 

Wat heb je nodig? 
- Leerwerkboek p 106-115 
- Alles filmpjes op de blog van contact 10 
- Extra werkblad ‘ bezittelijk voornaamwoord’ 

(dit vindt je terug op de blog bij ‘vakken’ - Frans) 
- Quizlet van de woorden en de werkwoorden in ‘Teams’ bij ‘Frans. 

 

Studeer volgende zaken in zoals voor een grote toets: 
 P 107: woorden en zinnen 
 P 108-109: de weg vragen en beschrijven 
 P 109: de werkwoorden ‘savoir’ en ‘connaître’ 
 P 110: bezittelijk voornaamwoord 
 P 112 – 115: oefeningen op al deze zaken. 

 
Je kan ook de woorden nog eens extra inoefenen met de quizlet woorden en quizlet werkwoorden in 
Teams. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructie 

op de blog. 



Dinsdag 5 mei 

Wiskunde: Target 6 les 7: Bewerkingen -  procenten/ winst – verlies/ rente - 

interest 

Wat heb je nodig? 
- Instructiefilmpjes 

- target 6 p 11-12 

- Rakkertje p 108 

- kladschrift 

 
Wat moet je doen? 

 Bekijk de instructiefilmpjes. Het filmpje stopt een beetje abrupt, mijn excuses. 

 Maak alle oefeningen 

 Verbeter je oefeningen met de correctiesleutel 
 
OPGELET:  VUL EERST DE KADERS IN! 

 

 

 

 

Taal: thema 8 les 8: Taalbeschouwing – groepstaal/vaktaal 

Wat heb je nodig? 
- Instructiefilmpje 
- Taalboek p 65p 
- Alfabeestje p 115 
- Woordenboek/ internet 

 

Wat moet je doen? 

 Bekijk het instructiefilmpje 

 Maak volgende oefeningen: 
o Oefening 1: je kiest zelf 4 woorden 
o Oefening 2 en 3 
o Oefening 4 is een magje 

 

 

 

Instructie 

op de blog. 

 

Instructie 

op de blog. 



TAAK Frans: Contact 10 - studeren 

Wat heb je nodig? 
- Leerwerkboek p 106-115 
- Alles filmpjes op de blog van contact 10 
- Extra werkblad ‘ bezittelijk voornaamwoord’ 

(dit vindt je terug op de blog bij ‘vakken’ - Frans) 
- Quizlet van de woorden en de werkwoorden in ‘Teams’ bij ‘Frans. 

 

Studeer volgende zaken in zoals voor een grote toets: 
 P 107: woorden en zinnen 
 P 108-109: de weg vragen en beschrijven 
 P 109: de werkwoorden ‘savoir’ en ‘connaître’ 
 P 110: bezittelijk voornaamwoord 
 P 112 – 115: oefeningen op al deze zaken. 

 
Je kan ook de woorden nog eens extra inoefenen met de quizlet woorden en quizlet werkwoorden in 
Teams. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 6 mei 

Wiskunde: Target 6 les 13: Bewerkingen- toepassingen 

Wat heb je nodig? 
- Target  6 p 16-17 
- Kopieerblad 

( dit vind je op de blog blij ‘vakken’ – wiskunde) 

- kladschrift 

 
Wat moet je doen? 

 Deze les bevat allerlei verschillende vaardigheden van het voorbije jaar die herhaling zijn. 
Wees niet bang of afgeleid omdat de oefeningen in een vraagstukje staan.  
JE KAN HET HEUS WEL! Duid je gegevens en het gevraagde aan, dat is al een goede start! 
 

 Maak alle oefeningen. Heb je vragen, kom dan luisteren in de videochat! 
 
 

Wero: Thema Wegwijs in de wereld – 

Les 4: De wereldbol 

Wat heb je nodig? 
- Bundeltje ‘wegwijs in de wereld’ 
- Bronnenboek p 21-22 

 

Wat moet je doen? 

 Bekijk de filmpjes van de aarde. 

 Lees de tekst in je bronnenboek p 21-22 

 Los het blaadje van ‘ de wereldbol’: vul de verschillende kringen aan en vul aan met ‘waar’ of 
‘niet waar’ 
 
 

TAAK FORMS  Frans: 

Wat moet je doen? 

 Maak de Forms van Frans van contact 10.  
Ga in ‘Teams’ naar ‘Frans’. Daar zie je hem staan. 

 
 

TAAK Spelling: Woorden met ‘j’ die je niet schrijft 

Wat heb je nodig? 
- Spellingsboek p 75 - 77 

 
Wat moet je doen? 

- Maak oefening 6 volledig. Vul de woorden op de juiste plaats in. 
Let op de juiste schrijfwijze en op hoofdletters! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Filmpje op 

de blog. 



Donderdag 7 mei  

Wiskunde: Target 8 les GK 2: Breuken vergelijken en ordenen 

Wat heb je nodig? 
- T 8 p 2 
- Rakkertje p 28 

 
Wat moet je doen? 

 Dit is herhalingsleerstof.  
 

Wie wil: 
             Je vindt nog meer uitleg in je RAKKERTJE p 28 

 

 Maak alle oefeningen! 
 Let op bij oefening 4: vereenvoudig de breuken of zet ze allemaal op dezelfde noemer. 

Kijk hiervoor goed naar de verdeling op de getallenas 
 

Wiskunde: Target 8 les GK 5: Tabellen en grafieken 

Wat heb je nodig? 
- T 8 p 5 

 
Wat moet je doen? 

 Dit is herhalingsleerstof.  

 Maak oefening 1 en 2. 
 
 

Frans: Contact 11 – Tu peux venir chez moi? 

Wat heb je nodig? 
- Werkboek Frans p 119 - 120 
- Werkboek Frans p 124 - 125 

 

 

Wat moet je doen? 

 Volg de instructies op in het filmpje. ( contact 11 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. 
o Ga naar ‘Teams’ en oefen aan de hand van de quizlet  

 
 

TAAK Frans: Contact 11 – woorden en zinnen instuderen! 

 
 
 
 

 

Instructie 

op de blog. 



 

VRIJBLIJVEND: Kaartje voor Moederdag 

Wie wil kan nog een kaartje maken voor Moederdag met een toffe tekst van jezelf binnenin. Dat zal 
mama vast en zeker erg fijn vinden! 
Hierbij enkele voorbeelden als aanzet. Uiteraard mag je ook zelf een eigen ideetje uitwerken. 
 
 

               
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 8 mei  

 

Wiskunde: Target 6 les 21: Meetkunde  kijklijnen/ schaduwlijnen/ … 

Wat heb je nodig? 
- Target 6 p 27-28 
- Rakkertje p 114 
- Geodriehoek - potlood 

 
 

Wat moet je doen? 

 Kijk naar het instructiefilmpje. 

 Vul samen met de juf de kader in. 

 Teken telkens de kijklijnen. 

 Maak alle oefeningen op beide bladzijden. 
 

LET OP 
           Ben je even vergeten hoe het moet? Je vindt nog meer uitleg in je RAKKERTJE p 114 
         

 
 

Spelling: De aanhalingstekens. 

Hiervoor krijg je verder instructies van juf Mandy. 

 

TAAK Frans: Contact 11 – woorden en zinnen instuderen! 

Wat heb je nodig? 
- Werkboek Frans p 119 - 120 

 
Wat moet je doen? 

 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. 
o Ga naar ‘Teams’ en oefen aan de hand van de quizlet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Filmpje op 

de blog. 



Muzo: Werken met schaduwen – Aansluitend bij les wiskunde 

Wat heb je nodig? 

potlood/pen, tekenpapier, een voorwerp, de zon of eventueel een lamp, fototoestel 

Wat moet je doen? 

Infofiche Vincent Bal 

 

Stappenplan  

1. Neem een voorwerp. Dit kan vanalles zijn: wasknijper, vork, keerhanger, stukje fruit, … 

2. Leg dit voorwerp in de zon of in het licht van een lap.  

3. Experimenteer met de schaduwen die ontstaan.  

4. Kijk of je ergens een beeld ziet ontstaan. Toevoegingen met stift of bic kunnen zeker maar 

hou het eenvoudig. 

5. Maak een foto van je creatie en stuur hem door naar de juf 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Musical

