
5de leerjaar 

Planning maandag 04/05/2020 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

#DoeHetAlsBaziel Deze week kijken we eerst nog 
eens hoe we aan de slag 
moeten. 

https://www.youtube
.com/watch?v=7RmS9

XpgfUI 

  

Wiskunde: 
Les 118 
 

Werkschrift blz. 74 en 75 
Oefening 2 en 3 
Extra : oef 1 en 4 
 
Vanaf deze week zijn er extra 
taken voor wie tijd over heeft. 

   Neuzeneuzeboek blz 27 nr 27 
 
Hier vind je de verbetering en het 
neuzeneuzeboekje: 
https://www.viavanin.be/bingel/thuislere
n/correctiesleutel-rekensprong-
plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-
wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-
bycM 

W.O.: 
Focusthema 7 
les 5b 

Bronnenboek blz 73 
Werkkatern blz 9 oef 6 

https://www.youtube.c
om/watch?v=cSideb2Tp
3g&fbclid=IwAR1DBwN
KwrUA1t6TFg7plgr0moa
qqTIqmbnpTqB6vBMSu
yn4aI7_yrijL5Q 

  

Frans: 
Module 1-4 

Zelfevaluatie: 
Schrijf de antwoorden op in 
jouw studeerschrift 

 Oefen module 1-4 
 
https://www.computerme
ester.be/frans-5de-
leerjaar/francofan-
verbinden.htm 

 

Spelling: 
Les 8.4 

Schrift blz. 32 oefening 13 

Blz 33 oefening 15 

 

 Kweetet 
Maak de taakjes die 
klaarstaan 

Alfabeestje blz 49 

Taal: 
Les 9.2 

Kijk- en leesboek blz 65-67 
Werkblad (zie bijlage) 

   

Ben je al klaar met je weet wel wat te maken voor je weet wel wie? Kijk naar het filmpje op de website van de school ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=7RmS9XpgfUI
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5de leerjaar 

Planning dinsdag 05/05/2020 

 
 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 119 
 

Werkschrift blz. 76 en 77 
oefening 2 en 4 
extra : oef 1 en 3 

Bingel 
Het filmpje staat 3x klaar 
op Bingel. Zo kan je, indien 
je het niet zo goed begrijpt, 
een paar keer kijken. 

Bingel :  

Taak : een breuk delen door 

een natuurlijk getal 

Neuzeneuzeboek  blz 45 nr 53 
 
Hier vind je de verbetering en het 
neuzeneuzeboekje: 
https://www.viavanin.be/bingel/thuislere
n/correctiesleutel-rekensprong-
plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-
wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-
bycM 

W.O.: 
Focusthema 7 
les 6A 

Bronnenboek blz 74-75 

Werkkatern blz. 10 en 11 

https://www.youtube.com
/watch?v=I4xSMakibSM 
 

  

Frans: 
Module 6-7 

Zelfevaluatie: 
Schrijf de antwoorden op 
in jouw studeerschrift 

 Oefen module 5-7 

 

https://www.computermees

ter.be/frans-5de-

leerjaar/francofan-

verbinden.htm 

 

Spelling: 
Les 8.4 
 

Schrift blz 32 oefening 14 
Dictee blz 32 oefening 12 

https://www.youtube.com

/watch?v=jkN3tQvuIP4 

 Alfabeestje blz 39, 47, 48 

Taal: 
Les 9.3 

Schrift blz. 51 https://www.youtube.com
/watch?v=HnB3h4iQ6NY 

 Alfabeestje blz. 85 86 en 87 

Ben je al klaar met je weet wel wat te maken voor je weet wel wie? Kijk naar het filmpje op de website van de school ;) 

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-rekensprong-plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-bycM
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https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-rekensprong-plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-bycM
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5de leerjaar 

Planning woensdag 06/05/2020 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

#DoeHetAlsBaziel Kijk eerst nog eens naar 
een filmpje van Baziel. 

https://www.youtube.com
/watch?v=QPW9ldhDuRQ 

  

Wiskunde: 
Les 121 
 

Werkschrift blz. 79-80 
Oefening 2, 3 en 4 
Extra : 1, 5 en 6 

Bingel 
Het filmpje kan je 3x 
bekijken op Bingel 

Bingel  

Taak : omtrek en 

oppervlakte van veelhoeken 

Neuzeneuzeboekje blz 68 nr 94, blz 70 
 
Hier vind je de verbetering en het 
neuzeneuzeboekje: 
https://www.viavanin.be/bingel/thuislere
n/correctiesleutel-rekensprong-
plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-
wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-
bycM 

W.O.: 
Focusthema 7 les 
6B  
 

Bronnenboek blz 75 
Werkkatern blz 12 

https://www.youtube.com/
watch?v=vtJ0Enpz0r0&fbcli
d=IwAR1fR3Oh5f4017WN8
W-Jv12FG-
8ZPZyEdyedlnQCgLvkDP2vm
-8A_8YqiQo 

  

Frans: 
Module 8-9 

Zelfevaluatie: 
Schrijf de antwoorden op 
in jouw studeerschrift 

 Oefen module 8-9 
 
https://www.computermees
ter.be/frans-5de-
leerjaar/francofan-
verbinden.htm 

 

Spelling: 
Les 8.4 
 

Schrift blz. 33 oefening 16 
Dictee 

https://www.youtube.com
/watch?v=LrCut3xuMWY 

 Alfabeestje blz .40 en 44 

Taal: 
CP 3.8 
rode woordjes 

Kijk- en leesboek blz. 91 
(oefen de groene en 
blauwe woorden 
mondeling) 

   

Ben je al klaar met je weet wel wat te maken voor je weet wel wie? Kijk naar het filmpje op de website van de school ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=QPW9ldhDuRQ
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https://www.youtube.com/watch?v=vtJ0Enpz0r0&fbclid=IwAR1fR3Oh5f4017WN8W-Jv12FG-8ZPZyEdyedlnQCgLvkDP2vm-8A_8YqiQo
https://www.youtube.com/watch?v=vtJ0Enpz0r0&fbclid=IwAR1fR3Oh5f4017WN8W-Jv12FG-8ZPZyEdyedlnQCgLvkDP2vm-8A_8YqiQo
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5de leerjaar 

Planning donderdag 07/05/2020 
 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 122 
 

Werkschrift blz. 81 Bingel 
 
Het filmpje kan je 3x 
bekijken op Bingel 

Bingel :  

Taak veelvlakken en niet-

veelvlakken 

Neuzeneuzeboekje blz 92 nr 131 
 
Hier vind je de verbetering en het 
neuzeneuzeboekje: 
https://www.viavanin.be/bingel/thuislere
n/correctiesleutel-rekensprong-
plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-
wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-
bycM 

W.O.: 
Focusthema 7 les 
7 en 8  
 

Bronnenboek blz 76 
Teksten broeikaseffect : zie 
bijlage 
Bedreigde diersoorten : zie 
bijlage 
Werkkatern blz 13-14 

https://www.watwat.be/kli
maat/kan-ik-iets-doen-aan-
de-opwarming-van-de-
aarde 
 
Je moet een beetje naar 
beneden scrollen om het 
filmpje te zien 

 Pas op! 
- Bij deze les moet je niet alleen in jouw 
bronnenboek lezen, maar lees vooral de 
teksten ‘broeikaseffect’ om de oefeningen 
in het werkkatern te maken (zie bijlage). 
- Om opdracht 2 op blz 14 te maken heb je 
de determinatietabellen nodig (zie bijlage). 

Frans: 
Module 10-11 

Zelfevaluatie: 
Schrijf de antwoorden op 
in jouw studeerschrift 

 Oefen module 11 
 
https://www.computermees
ter.be/frans-5de-
leerjaar/francofan-
verbinden.htm 

 

Spelling: 
 

Verkleinwoorden oefenen   Zie bijlage verkleinwoorden 

Taal: 
CP 3.8 
rode woordjes 

Kijk- en leesboek blz. 91 
(oefen de groene en 
blauwe woorden in jullie 
studeerschrift) 

   

Ben je al klaar met je weet wel wat te maken voor je weet wel wie? Kijk naar het filmpje op de website van de school ;) 

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-rekensprong-plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-bycM
https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-rekensprong-plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-bycM
https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-rekensprong-plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-bycM
https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-rekensprong-plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-bycM
https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-rekensprong-plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-bycM
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5de leerjaar 

Planning vrijdag 08/05/2020 
 

 

 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 123 
 

Werkschrift blz. 82  
Oefening 2, 4 en 5 
Extra : 1, 3, 6, 7, 8 
 
Vanaf deze week zijn er 
extra taken voor wie tijd 
over heeft. 

Bingel 
 
Het filmpje kan je 3x 
bekijken op Bingel 
 

Bingel :  

Taak : Romeinse cijfers 

Neuzeneuzeboekje blz 10 nr 6 
Bijlage : Romeinse cijfers 
 
Hier vind je de verbetering en het 
neuzeneuzeboekje: 
https://www.viavanin.be/bingel/thuislere
n/correctiesleutel-rekensprong-
plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-
wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-
bycM 

W.O.: 
Focusthema 7  
herhaling  
 

Bronnenboek 
Werkkatern blz. 15 
 
Quiz (zie bijlage) 

   

Frans: 
Module 12 

Zelfevaluatie: 
Schrijf de antwoorden op 
in jouw studeerschrift 

 Oefen module 12 
 
https://www.computermees
ter.be/frans-5de-
leerjaar/francofan-
verbinden.htm 

 

Spelling: 
Les 8.4 
 

Verkleinwoorden 
Schrift blz 34 oefening 17 

  Alfabeestje blz 76-77 

Taal: 
CP 3.8 
rode woordjes 

Kijk- en leesboek blz.92 
(oefen de oranje en rode 
woorden mondeling) 

 Kweetet: 
Maak de taakjes die 
klaarstaan 

 

Ben je al klaar met je weet wel wat te maken voor je weet wel wie? Kijk naar het filmpje op de website van de school ;) 

https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-rekensprong-plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-bycM
https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-rekensprong-plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-bycM
https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-rekensprong-plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-bycM
https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-rekensprong-plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-bycM
https://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutel-rekensprong-plus/?fbclid=IwAR2P2Vtaig_81IEU9M47e-wqUgYK7JOGgm1g-xcR0lWuBjgcRu3Xm3-bycM
https://www.computermeester.be/frans-5de-leerjaar/francofan-verbinden.htm
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5de leerjaar 
 

 


