
Lundi le vingt-sept avril 
 

Taak Klaar? 

 
Wiskunde les 83  
 

Bekijk het instructiefilmpje: https://youtu.be/ufk-Zyd3TSY 
Wiskunde les 83 27 april L6 
Maak in je rekenboek p.11 en 12: 
Opdracht 1,2 en 3 met driehoekjes 
Opdracht 4, geen driehoekjes 
 
Voor de leerlingen met een aangepast traject: werk 30’ verder in de 
gekregen bundel bewerkingen. 

 

 
Wiskunde leren leren bruto netto tarra 
 
Op deze manier kan je oefenen voor de mini-toets van donderdag. Geen 
paniek, deze punten tellen niet mee. Maar het is belangrijk om te blijven 
oefenen op ‘leren leren’. 
 
Ga naar Bingel en log in. 
Maak de volgende taak: Bruto, Netto en Tarra. 
De taak bestaat uit een filmpje en een opdracht. 
 
Voor de leerlingen met een aangepast traject. 
Ga naar Bingel en log in. 
Maak de volgende taak: 27 april. 
De taak bestaat uit een filmpje en 2 opdrachten. 
 

 

 
Taal les 7.8 
 
Bekijk het instructiefilmpje: https://youtu.be/ZPQ8dAvR9bA 
Taal les 7.8 L6 27 april 
 
Herhalingsles over het onderwerp en de persoonsvorm. 
Benodigdheden: werkboek taal pagina 39, vervangend werkblad of 
cursusblad, schrijfgerief. 
In het instructiefilmpje krijg je de uitleg, alsook het werkblad en de 
correctiesleutel te zien. 
 

 

 
Frans Module 9 deel 3 
 
Bekijk het instructiefilmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=nF8Xw1dEK08 

 

https://youtu.be/ufk-Zyd3TSY
https://youtu.be/ZPQ8dAvR9bA
https://www.youtube.com/watch?v=nF8Xw1dEK08


Frans module 9 deel 3 27 april 
 
Benodigdheden: Frans werkboek p. 13, mon dictionnaire en schrijfgerief 
In het filmpje krijg je steeds uitleg over alles wat je moet doen.  
Pauzeer gerust het filmpje wanneer je aan een oefening aan het werken 
bent.  
Je mag ook bij de luisteroefening meer dan 1 keer naar de opgave 
luisteren om je oefening goed te kunnen uitvoeren.  
 

 
Muzische vorming (Niet voor mama’s!) 
 
Bekijk het instructiefilmpje: https://youtu.be/X6n7PBhoAXg 
Moederdag filmpje 1 
 
Wil je graag iets maken voor Moederdag?  
Vanop afstand zorgen wij voor leuke ideeën. Ook woensdag een filmpje! 
(Deze filmpjes plaatsten wij al eens op Facebook.) 
 

 

 

  

https://youtu.be/X6n7PBhoAXg


Mardi le vingt-huit avril 

Taak Klaar? 

 

Wiskunde: les 86 
 

Bekijk het instructiefilmpje: https://youtu.be/jU0yA0tuCFc 
Wiskunde les 86 28 april L6 
 
Maak in je rekenboek p.17 en 18: 
Opdracht 1,2 en 3. Driehoekjes zijn extra. 
Opdracht 4 linkerkolom. Rechterkolom is extra 
Opdracht 5 is extra. 
 

Voor de leerlingen met een aangepast traject: werk 30’ verder in de 
gekregen bundel bewerkingen. 
 

 

 

Wiskunde herhaling omtrek van de cirkel  
 
Ga naar Bingel en log in. 
Maak de volgende taak: Omtrek van de cirkel 
De taak bestaat uit een filmpje en een opdracht. 
 

 

 
Spelling: aanhalingstekens deel 2 p.77 oef.7 en 8. 

Bekijk het instructiefilmpje https://youtu.be/_DNmKmTQDkc 

Spelling aanhalingstekens L6 28 april 

Hiervoor kan je terug het onthoudkaartje gebruiken (geprint of vanuit het 
filmpje). Verbeter je werk a.d.h.v. de correctiesleutel. 
 
In het instructiefilmpje krijg je de uitleg, alsook de oefeningen en de 
correctiesleutel te zien. 
 

 

 
Frans Module 9 Deel 4 
 
Bekijk het instructiefilmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=wtT9o0zti98 
Frans module 9 deel 4 28 april 
 
Benodigdheden: Frans werkboek p. 13, mon dictionnaire, schrijfgerief 
Volg goed mee met het filmpje. Er zit alweer een luisteroefening in. 
Net zoals de vorige keer mag je deze meer dan 1 keer beluisteren om de 
oefening goed te kunnen maken. 
De Quiz over Frans staat donderdag op jullie planning! Meer uitleg 
daarover vind je in het filmpje ;-) ! 

 

https://youtu.be/jU0yA0tuCFc
https://youtu.be/_DNmKmTQDkc
https://www.youtube.com/watch?v=wtT9o0zti98


Mercredi le vingt-neuf avril 
 

Taak Klaar? 

 
Wiskunde les 87 p.19-20 
  

Bekijk het instructiefilmpje van Xnapda:  
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/oppervlakte-van-een-cirkel 

Of ga naar xnapda.be en tik in bij zoeken: oppervlakte van een cirkel. 
 
Nog nood aan extra uitleg en tips? 
Bekijk het instructiefilmpje van de juf: 
https://youtu.be/bYH-BTMdBnM 
Wiskunde les 87 29 april L6 
 
Maak opdracht 1,2,3 en 4. 
In het filmpje krijg je een tip voor opdracht 5 en 6. 
Noteer alle tussenstappen. Werk tot waar het lukt. 
Opdracht 7 is een driehoekje. 
 
Voor de leerlingen met een aangepast traject. 
Ga naar Bingel en log in. 
Maak de volgende taak: 29 april. 
De taak bestaat uit 2 filmpjes en 3 opdrachten. 
 
 

 

 
Taal: les 8.1 Luisteren 
 
Bekijk het instructiefilmpje: https://youtu.be/COjDUPI9Kpk 
Taal les 8.1 L6 29 april 
 
Benodigdheden: taal werkboek B pagina 56, schrijfgerief en het 
instructiefilmpje. Alle opgaven en antwoorden vinden jullie ook terug in het 
filmpje. 
 
Vandaag moesten jullie ook jullie dictee maken. Kies zelf een gepast 
moment uit. 
Bekijk het instructiefilmpje: https://youtu.be/YY0BOHoqFus 
Spelling Dictee snoepje 15,16,18 L6 29 april 
Hiervoor hebben jullie een blad en schrijfgerief nodig. Succes!! 
 

 

 
Muzische vorming (Opnieuw niet voor mama’s) 
 
Bekijk instructiefilmpje: https://youtu.be/FAYrZft6M-g 
Moederdag filmpje 2 
 

 

https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/oppervlakte-van-een-cirkel
https://youtu.be/bYH-BTMdBnM
https://youtu.be/COjDUPI9Kpk
https://youtu.be/YY0BOHoqFus
https://youtu.be/FAYrZft6M-g


 

Jeudi le trente avril 
 

Taak Klaar? 

 

Wiskunde les 94 p.31-32 
  

Bekijk opnieuw het instructiefilmpje: https://youtu.be/9OI77fHVxKU 
Wiskunde les 82 24 april L6, let zeker nog eens goed op de controle! 
 
Enkele tips: 
Oefening 1: -de bewerking is dus: 4 834,20 : 84 
                    -84 kan niet in 4, niet in 48, dus plaats een boogje over 483 
                    -noteer op een kladblad de tafel van 84;  1 x 84 = 84  
                                                                                      2 x 84 = 168 
                                                                                      3 x.. 
 
Oefening 3:  
 
 
 

                    -dus de oefening wordt: 4 281,40 : 24 
 
Oefening 5: -opdracht b is een driehoekje 
 
Voor de leerlingen met een aangepast traject: werk 30’ verder in de 
gekregen bundel bewerkingen. 
 

 

 

Wiskunde mini – toets Buto Netto Tarra 
 

Maak de toets die je als bijlage in deze dagplanning kan vinden.  
Laat de toets verbeteren of verbeter hem correct zelf. 
 

Veel succes! 
 
Voor de leerlingen met een aangepast traject: volgende week donderdag 
krijgen jullie een ‘mini-toets’ rond vermenigvuldigen tot 1 000. Dit zijn 
oefeningen: 1,2,3,4,5 en 6 (p.48 tot en met 50) 
Deze toets staat niet echt op punten. Het blijft gewoon belangrijk om te 
blijven oefenen op leren leren. Probeer dus gerust nog eens die 
voorbereiding uit! 
 

 

 
Spelling: werkwoordspelling  
 
Bekijk het instructiefilmpje :https://youtu.be/iwJJ1V7RBHU 

 

 

https://youtu.be/9OI77fHVxKU
https://youtu.be/iwJJ1V7RBHU


Wwspelling blz 12 oef 14 L6 30 april 
 
 
Benodigdheden: werkboek spelling B pagina 12 oefening 14, alfabeestje 
of onthoudkaartje (indien geen van beiden, geen paniek, werd ook in het 
filmpje opgenomen), schrijfgerief en het instructiefilmpje. 
Succes!! 
 

 
WO Focusthema 7 les 3 
 
Benodigdheden : bronnenboek p. 83 - 84, werkbundeltje WO, 
correctiesleutel,schrijfgerief. 
Werk het werkbundeltje van WO af volgens de stappen die erin 
beschreven worden. Klaar? Vergeet niet om je werk te verbeteren. 
Helemaal onderaan les 3 staan enkele leuke websites die je kan bezoeken 
om filmpjes te bekijken en zo nog meer over afval en afvalverwerking te 
weten te komen. Succes! 
 

 

 
Frans: quiz!  
 
Ga naar kahoot.it. Pincode: 06041363 
Je hebt deze pincode nodig om de quiz te kunnen maken. Vergeet niet om 
je naam in te voeren. Zo kunnen wij bijhouden hoe goed je de quiz 
gemaakt hebt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naam: 

 

les 82 Bruto- Netto- Tarra                 /4 

 

1. Vul aan         /2  

           
Bruto Netto Tarra 

 

2 kg  400 g 

450 g 350 g  

 475 g 35 g 

5,34 ton 3,28 ton  

 

2.  Los op            /2                                                                

   
● Deze pot choco weegt 750 gram, de lege pot weegt 150 gram. Hoeveel 

choco zit er in de pot?  

 

  

B ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

A ______________________________________________________ 

 

● Een olifant wordt naar een andere dierentuin gebracht. De olifant 

weegt 5000 kg, de vrachtwagen weegt 7000 kg. Hoeveel bedraagt het 

brutogewicht? 

 

B ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

A ______________________________________________________ 

 


