
 
MAANDAG 

23/03/2020 

DINSDAG 
24/03/2020 

WOENSDAG 
25/03/2020 

DONDERDAG 
26/03/2020 

VRIJDAG 
27/03/2020 

W Extraatjes sprong 7 : 
- 1, 2, 3 

Extraatjes sprong 7 : 
- 4, 5, 6 

Extraatjes sprong 7 : 
- 7, 8, 9 

Extraatjes sprong 7 : 
- 10, 11, 12 

- Extraatjes sprong 7 : 
- 13, 14, 15, 16 

Bingelen maar Computermeester : 
oppervlakte vlakke figuren 
 
https://www.computermeest
er.be/oppervlakte-
berekenen.htm 

Computermeester : bruto, 
netto, tarra 
 
https://www.computermeester.
be/bruto-tarra-netto.htm 

Computermeester : cijferen 
 
 
https://www.computermeeste
r.be/cijferen.htm 

Bingelen maar 

W
O 

Mundo oefentoets 
 

1. Kennen en 
begrijpen 

2. Periodes 
opnoemen 

3. In de juiste 
volgorde 

Mundo oefentoets 
 

4. Verschil arm-rijk 
5. Arbeid en vrije tijd 

(eerst – later) 
6. Waarom gebeurde 

dit vroeger 

Mundo oefentoets 
 
Werk het hoekenwerk af : 
- bundeltje 
- werkkatern 
- bronnenboek 

Mundo oefentoets 
 
Maak de herhaling : 
- werkkatern blz. 15 
- bronnenboek 

Kies een periode. 
Maak een filmpje en vertel 
hoe het leven in die 
periode is. 
Stuur het naar jouw klas : 
klas5a@bsdetoekomst.be 
klas5b@bsdetoekomst.be 
klas5c@bsdetoekomst 

F 
 

Xnapda : de kleuren 
 
https://www.xnapda.be/film
pjes/5de-leerjaar/de-
kleuren-het-frans-inoefenen-
herhaal-de-franse-woorden 

Maak een voorbereiding 
Module 11 
- À retenir : blz 39 
- Tiroir à mots : blz 40-41 
 

Computermeester 
 
https://www.computermeester.
be/frans-5de-
leerjaar/francofan-verbinden-
audio.htm 

Maak een voorbereiding 
Module 9 
- À retenir : blz 12 
- Tiroir à mots : blz 14 
Module 11 
- zelfevaluatie 

Maak een voorbereiding 
Module 10 
- Tiroir à mots : blz 29 
 
 

 computermeester (module 
11) 
https://www.computermeest
er.be/frans-5de-
leerjaar/francofan-
verbinden.htm 

 Het grote Franse 
werkwoordenspel 
file:///C:/Users/Klas5a-
LT1/Downloads/HET_GROTE_
FRANSE_WERKWOORDENSPE
L-1%20(1).pdf 

computermeester (module 
11) 
https://www.computermeest
er.be/frans-5de-
leerjaar/francofan-
verbinden.htm 

S Scheurblok 
Blauw : oef 87 blz. 92 
Groen : oef 89 blz. 94 
 

Alfabeestje 
Blz . 44 – 46  
Maak een voorbereiding 
van de roze woordjes 

Scheurblok 
Blauw: oef 88 blz. 93 
Groen : oef 90 blz. 95 
 

Alfabeestje 
Blz. 47-49 
Maak een voorbereiding 
van de roze woordjes 

Scheurblok 
Blauw : oef 89 blz. 94 
Groen : oef 91 blz. 96 
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