
Hallo daar! 

 

In de mail vinden jullie de planning voor de week na de paasvakantie.  

Vanaf nu krijgen jullie nieuwe leerstof. We probeerden om filmpjes te zoeken 

waar er duidelijk uitgelegd wordt hoe jullie de oefeningen moeten maken. 

 

Het is zeer handig als jullie tijdens het luisteren naar de filmpjes meeschrijven op een blad. Je kan zelfs een 

eenvoudig wisbordje maken door een wit blad in een u-mapje te stoppen. 

 

 

Werk altijd op de volgende manier: 

 Kijk eerst naar het filmpje vooraleer je aan de oefeningen begint. Je kan 

zelfs meerdere malen kijken.  

 Gebruik vervolgens jullie neuzeneuzeboekje of alfabeestje als je het nog 

niet zo goed begrijpt. 

 Maak nu de oefeningen. 

 Lukt het echt niet om de oefeningen te maken, duid dan met fluo aan 

wat niet lukte. 

 

Wat jullie moeten invullen in een werkschrift of op een werkblad wordt 

aangeduid met geel.  

 

Taal en spelling werd ingescand en kan je vinden op de schoolsite 

www.bsdetoekomst.be bij ‘5e leerjaren’ – ‘week 4’. Als je jouw 

werkschriften dus niet meenam naar huis, kan je de werkbladen zelf 

afdrukken.  

 

De filmpjes of online oefeningen worden blauw onderlijnd. 

 

De taken op Kweetet en Bingel zijn in het groen aangeduid. 

 

Je mag ons steeds contacteren via mail: 

5A : klas5a@bsdetoekomst.be 

5B : klas5b@bsdetoekomst.be 

5C : klas5c@bsdetoekomst.be  

 

Vele groetjes 

Juf Stefanie, meester Marnix en juf Jolien 

http://www.bsdetoekomst.be/
mailto:klas5a@bsdetoekomst.be
mailto:klas5b@bsdetoekomst.be
mailto:klas5c@bsdetoekomst.be


5de leerjaar 

Planning maandag 20/04/2020 
 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 105  
 

Rekensprong werkschrift C 
blz. 50 
 
 

https://www.xnapda.be/filmpj
es/5de-leerjaar/kleinste-
gemeenschappelijke-
veelvoud-kgv-deel-1 

 

Taakje Bingel: kgv Neuzeneuzeboekje blz. 30  
 

 

W.O.: 
Focusthema 7 les 1 

1) Lees bronnenboek blz. 67 
en 68 

2) Maak blz. 1 en 2 van 
thema 7: oef. 1 en 2 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=gTU1TOx2g0E&list=PLw
stCu9r-8e9_LWCq8MoE6-
6hcdJsSxFk&index=1 

 

  

Frans: 
Module 12:  
Écoutez, lisez, jouez 

1) Lees de tekst op blz. 43 
2) Maak blz. 42 ‘écoutez’ (je 

mag hierbij de tekst 
gebruiken) 
 

https://www.xnapda.be/filmpj
es/5de-leerjaar/tellen-tot-20-
het-frans-zonder-franse-
woorden-automatisatie-
rechtstaand 

 

Luisterfragmenten: 
zie bijlage op 
www.bsdetoekomst.be week 4 

tekst op blz. 43 

Spelling: 
Les 8.1 

Spellingschrift blz. 25 oef. 1 
 
 

   

Taal: 
Les 8.3  
(beginrijm, eindrijm) 

Taalschrift blz. 41  
(zie bijlage op 
www.bsdetoekomst.be week 4) 
 
 

  Alfabeestje blz. 66 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/kleinste-gemeenschappelijke-veelvoud-kgv-deel-1
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/kleinste-gemeenschappelijke-veelvoud-kgv-deel-1
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/kleinste-gemeenschappelijke-veelvoud-kgv-deel-1
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/kleinste-gemeenschappelijke-veelvoud-kgv-deel-1
https://www.youtube.com/watch?v=gTU1TOx2g0E&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gTU1TOx2g0E&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gTU1TOx2g0E&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gTU1TOx2g0E&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=1
http://www.bsdetoekomst.be/
http://www.bsdetoekomst.be/


5de leerjaar 

Planning dinsdag 21/04/2020 
 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 106 
 

Rekensprong werkschrift  
1) blz. 51 oef. 2 
 
2) Blz. 51 oef. 3 

blz. 52 oef. 4 

1) https://www.xnapda.be/filmpjes/5d
e-leerjaar/kleinste-
gemeenschappelijke-veelvoud-kgv-
deel-2-het-nut-van-het-kgv 

2) https://www.youtube.com/watch?v
=J5UHwYAytkg  

Taakje Bingel : 

ongelijknamige 

breuken optellen 

en aftrekken 

Neuzeneuzeboekje blz. 30  
 
 
Neuzeneuzeboekje blz. 43 
en 44  

W.O.: 
Focusthema 7 les 2  

Bronnenboek blz 68 en 69 

Focusthema 7 blz. 2 en 3 

oefening 3, 4 en 5 

 

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

XOK4z5F50&list=PLwstCu9r-

8e9_LWCq8MoE6-

6hcdJsSxFk&index=3&t=0s&fbclid=IwAR

14QY-58HGC_CbKsqVRVA-

wf3_dI09qtOpAD_ot7v6fh9gQYqpyiUTQ

7RU 

  

Frans: 
Module 12 : C’est à lire 

Schrift blz. 44 : 

Lees de tekst aandachtig, 

beantwoord de vragen. 

https://www.computermeester.be/frans

-6de-leerjaar/getallen-en-cijfers-in-het-

frans.htm 

  

Spelling: 
Meervouden 

Oefen het meervoud 
(zie bijlage op 

www.bsdetoekomst.be week 4) 

   

Taal: 
Les 8.5: 
Noodz, niet-noodz zinsdelen 
 

Taalschrift blz. 43 en 44     

(zie bijlage op 

www.bsdetoekomst.be week 4) 

  Alfabeestje blz. 101 en 102 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/kleinste-gemeenschappelijke-veelvoud-kgv-deel-2-het-nut-van-het-kgv
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/kleinste-gemeenschappelijke-veelvoud-kgv-deel-2-het-nut-van-het-kgv
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/kleinste-gemeenschappelijke-veelvoud-kgv-deel-2-het-nut-van-het-kgv
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/kleinste-gemeenschappelijke-veelvoud-kgv-deel-2-het-nut-van-het-kgv
https://www.youtube.com/watch?v=J5UHwYAytkg
https://www.youtube.com/watch?v=J5UHwYAytkg
https://www.youtube.com/watch?v=kSXOK4z5F50&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=3&t=0s&fbclid=IwAR14QY-58HGC_CbKsqVRVA-wf3_dI09qtOpAD_ot7v6fh9gQYqpyiUTQ7RU
https://www.youtube.com/watch?v=kSXOK4z5F50&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=3&t=0s&fbclid=IwAR14QY-58HGC_CbKsqVRVA-wf3_dI09qtOpAD_ot7v6fh9gQYqpyiUTQ7RU
https://www.youtube.com/watch?v=kSXOK4z5F50&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=3&t=0s&fbclid=IwAR14QY-58HGC_CbKsqVRVA-wf3_dI09qtOpAD_ot7v6fh9gQYqpyiUTQ7RU
https://www.youtube.com/watch?v=kSXOK4z5F50&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=3&t=0s&fbclid=IwAR14QY-58HGC_CbKsqVRVA-wf3_dI09qtOpAD_ot7v6fh9gQYqpyiUTQ7RU
https://www.youtube.com/watch?v=kSXOK4z5F50&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=3&t=0s&fbclid=IwAR14QY-58HGC_CbKsqVRVA-wf3_dI09qtOpAD_ot7v6fh9gQYqpyiUTQ7RU
https://www.youtube.com/watch?v=kSXOK4z5F50&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=3&t=0s&fbclid=IwAR14QY-58HGC_CbKsqVRVA-wf3_dI09qtOpAD_ot7v6fh9gQYqpyiUTQ7RU
https://www.youtube.com/watch?v=kSXOK4z5F50&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=3&t=0s&fbclid=IwAR14QY-58HGC_CbKsqVRVA-wf3_dI09qtOpAD_ot7v6fh9gQYqpyiUTQ7RU
https://www.computermeester.be/frans-6de-leerjaar/getallen-en-cijfers-in-het-frans.htm
https://www.computermeester.be/frans-6de-leerjaar/getallen-en-cijfers-in-het-frans.htm
https://www.computermeester.be/frans-6de-leerjaar/getallen-en-cijfers-in-het-frans.htm
http://www.bsdetoekomst.be/
http://www.bsdetoekomst.be/


5de leerjaar 

Planning woensdag 22/04/2020 
 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 109 
 

Rekensprong werkschrift C 
blz. 55 en 56 
 
 

https://youtu.be/Kbvdewku
TNE 

Taakje Bingel : ongelijke 

verdeling 

Neuzeneuzeboekje blz. 53 

W.O.: 
Focusthema 7 les 3a 
 

Bronnenboek blz 69 

Focusthema 7 blz. 3: 

oefening 5 en 6 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5NJJaoeNgNY&fbclid=I

wAR1K2irWopQdTmox5UqLPt

doE2i-

whUflRqz8kIg85gxoFayM1U9s

9z5sZo 

 

  

Frans: 
Module 12 
Écoutez, lisez, jouez 
 

Lees de tekst op blz. 43 

Oefen ‘pistes pour parler’ op 

blz. 45 

 

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

De luisterfragmenten (zie 
schoolsite) kunnen helpen 
om te luisteren naar de 
juiste uitspraak van de 
woorden. 

Spelling: 
 

Spellingschrift: blz. 26 oef 2 

en blz. 27 oef 6 

 

  Alfabeestje blz. 47 en 48 

Taal: 
Herhaling op Kweetet 

  Kweetet:  
Maak de taakjes die 
klaarstaan 

Alfabeestje  

https://www.youtube.com/watch?v=5NJJaoeNgNY&fbclid=IwAR1K2irWopQdTmox5UqLPtdoE2i-whUflRqz8kIg85gxoFayM1U9s9z5sZo
https://www.youtube.com/watch?v=5NJJaoeNgNY&fbclid=IwAR1K2irWopQdTmox5UqLPtdoE2i-whUflRqz8kIg85gxoFayM1U9s9z5sZo
https://www.youtube.com/watch?v=5NJJaoeNgNY&fbclid=IwAR1K2irWopQdTmox5UqLPtdoE2i-whUflRqz8kIg85gxoFayM1U9s9z5sZo
https://www.youtube.com/watch?v=5NJJaoeNgNY&fbclid=IwAR1K2irWopQdTmox5UqLPtdoE2i-whUflRqz8kIg85gxoFayM1U9s9z5sZo
https://www.youtube.com/watch?v=5NJJaoeNgNY&fbclid=IwAR1K2irWopQdTmox5UqLPtdoE2i-whUflRqz8kIg85gxoFayM1U9s9z5sZo
https://www.youtube.com/watch?v=5NJJaoeNgNY&fbclid=IwAR1K2irWopQdTmox5UqLPtdoE2i-whUflRqz8kIg85gxoFayM1U9s9z5sZo


5de leerjaar 

Planning donderdag 23/04/2020 

 
 

 

 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 112  
 

Wiskundeschrift blz 61 en 62  Bingel:  
Probeer de taakjes van 
sprong 9 

Neuzeneuzeboekje blz. 26 

W.O.: 
Focusthema 7 les 3b 
 

Focusthema 7 blz. 4: oef. 7 

en 8 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=J4WmQ7in6WM&list=P

LwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-

6hcdJsSxFk&index=4 

 

  

Frans: 
Module 12: Activités 

 

Schrift blz. 46 en 47 

 

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

 

Spelling: 
 

Spellingschrift : Blz.28 oef. 7    Alfabeestje blz. 16 tot 25 

Taal: 
Les 8.8: Computertaal of 

jongerentaal 

Taalschrift blz 74 

(zie bijlage op 

www.bsdetoekomst.be week 4) 

  Alfabeestje blz. 105 

https://www.youtube.com/watch?v=J4WmQ7in6WM&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=J4WmQ7in6WM&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=J4WmQ7in6WM&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=J4WmQ7in6WM&list=PLwstCu9r-8e9_LWCq8MoE6-6hcdJsSxFk&index=4
https://www.computermeester.be/frans-5de-leerjaar/francofan-verbinden-audio.htm
https://www.computermeester.be/frans-5de-leerjaar/francofan-verbinden-audio.htm
https://www.computermeester.be/frans-5de-leerjaar/francofan-verbinden-audio.htm
https://www.computermeester.be/frans-5de-leerjaar/francofan-verbinden-audio.htm
http://www.bsdetoekomst.be/


5de leerjaar 

Planning vrijdag 24/04/2020 

 
 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 114 
 

Wiskundeschrift blz 65-66  Bingel:  
Probeer de taakjes van 
sprong 9 

Neuzeneuzeboekje blz. 94 
en 95 en 97 

W.O.: 
Herhaling  
 

  Quiz op 
www.bsdetoekomst.be week 4 

 

Frans: 
Module 12 

À retenir : blz 52 
Tiroir à mots : blz 53 
Boîte à expressions : blz 53 
 
 Maak een voorbereiding 

 

   

Spelling: 
 

Spellingschrift 

Blz.29 oef 7 

 

  Alfabeestje blz. 16 tot 25 

Taal: 
 

  Kweetet:  
Maak de taakjes die 
klaarstaan 

Alfabeestje 

http://www.bsdetoekomst.be/


















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 



 







































































THEMA 7 LES 1-3: 
LEVEN IN DE NATUUR



Leg klaar: - Blad papier
- Schrijfgerief 

Hier gaan we!
Noteer de antwoorden. Op het einde kan je zelf verbeteren.

Klaar voor de start?



Welk woord ontbreekt?

Bonuspunt:   Geef ook het synoniem



Welk woord ontbreekt?



Welk woord ontbreekt?



In welke 2 groepen kan je de vogels onderverdelen?

• Zwemvliezen tussen de tenen       ..?..

• Pikt zijn voedsel op het natte strand  ..?..

• Hoge, fijne poten  ..?..

• Lange snavel om in de bodem voedsel te zoeken ..?..

• Drijft op volle zee ..?..

Steltloper (1) of zwemvogel (2) ?



Planten op het strand en in de duinen
De plant moet bestand zijn tegen:

1)

2)

3)

4)

De plant is op twee manieren aangepast aan de biotoop waar hij leeft

1)

2)



De zeehond

• Wat eet de zeehond graag?

• Wie zijn de grootste vijanden?



Tijd om te verbeteren!



Welk woord ontbreekt?

Bonuspunt:   Geef ook het synoniem    



Welk woord ontbreekt?



Welk woord ontbreekt?



In welke 2 groepen kan je de vogels onderverdelen?

• Zwemvliezen tussen de tenen   

• Pikt zijn voedsel op het natte strand 

• Hoge, fijne poten 

• Lange snavel om in de bodem voedsel te zoeken 

• Drijft op volle zee 

Steltloper (1) of zwemvogel (2) ?



Planten op het strand en in de duinen
De plant moet bestand zijn tegen:

1) Zout water

2) Veel wind

3) Grote temperatuursverschillen

4) Zand dat wegspoelt

De plant is op twee manieren aangepast aan de biotoop waar hij leeft

1) Ze staan stevig met hun wortels in de grond.

2) Hun bladeren zijn bekleed met een wasachtig laagje.



De zeehond

• Wat eet de zeehond graag? Vooral vis, maar ook 
schaaldieren, inktvis en garnalen

• Wie zijn de grootste vijanden? De mens, haaien, orka’s 
(en aan land ijsberen)



‘t Is gedaan!

En… hoe ging het?

Wat ging makkelijk?

Wat ging nog moeilijk?
Dit kan je nogmaals herhalen!


