
5de leerjaar 

Planning maandag 18/05/2020 

 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
 
 

Bundeltje (zie bijlage) 
4. het kleinste 
gemeenschappelijk veelvoud 
 
 
 
6. ongelijke verdelingen 
 
 

https://www.xnapda.be
/filmpjes/6de-
leerjaar/kleinste-
gemeenschappelijke-
veelvoud-kgv-deel-1 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Kbvdewku
TNE 

 neuzeneuzeboekje 

W.O.: 
Focusthema 9 

Les 1 en 2 
Werkkatern blz. 1 en 2 
Bronnenboek blz.90 en 93 

https://www.youtube.c
om/watch?v=FXJ9bWJz
Fgc 

  

Frans: 
 

Eventjes herhalen 
Extra werkblad (zie bijlage) 
Deel 1 : mon, ma, mes, ton, ta, 
tes, son, sa, ses 
 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=XnF5Ox_S
Fmw 

  

Spelling: 
Les 9.2 

Schrift blz. 39 oef 5 https://www.youtube.c
om/watch?v=NvdkkQ5V
W5Q 

  

Taal: 
 

Herhaal de rode woordjes.  Kweetet : er staat een 
taakje klaar. 
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5de leerjaar 

Planning dinsdag 19/05/2020 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
 
 

Bundeltje (zie bijlage) 
8. breuken optellen en 
aftrekken 
 
4. een breuk delen door 
een natuurlijk getal. 

https://www.youtube.com
/watch?v=BP1fQsCrzMM 

  

W.O.: 
Focusthema 9 

Les 1 en 2 

extra werkblad (vlas) 

https://www.youtube.com

/watch?v=cLT3xZeeTRU 

  

Frans: 
 

Eventjes herhalen 
Extra werkblad (zie bijlage) 
Deel 2 : de werkwoorden 
 

   

Spelling: 
Les 9.2 
 

Schrift blz . 39 oef 6 https://www.youtube.com

/watch?v=GPepCDnFfbU 

  

Taal: 
 

Taalschrift blz. 67-68 
(rode woordjes) 

  Het blaadje met de rode woordjes 
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5de leerjaar 

Planning woensdag 20/05/2020 
 

 

 

 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
 
 

Bundeltje (zie bijlage) 
3. Deelbaarheid 
onderzoeken 

https://www.youtube.com
/watch?v=OmkU3uwHSoo 

Bingel : er staan taakjes klaar  

W.O.: 
Focusthema 9 

Les 1-2 
Werkkatern blz. 3-4 
Bronnenboek blz 91-92 

https://www.youtube.com/
watch?v=gWZ-nMUubew 

http://educatief.diekeure.be/
mundoleerling/uploads/oefe
ntoetsen/focusthema%209%
20-
%205de%20leerjaar/1_begrip
pen.html 

 

Frans: 
 

Eventjes herhalen 
Extra werkblad (zie bijlage) 
Deel 3 : de werkwoorden 
 

   

Spelling: 
Les 9.1-9.5 
 

Schrift blz. 39 en 40 
oefening 7 

   

Taal: 
 

Scheurblok 
Blauw : blz. 171-172 
Oef 33-34 
Groen : blz. 168-169 
Oef 33-34 
 

  Het blaadje met de rode woordjes 

Toets Jullie ontvangen vandaag een mail met een link om een toets te maken.  
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