
Lundi le quatre mai 
 
 
 

Taak 
 

Klaar? 
 

   

      
Taal: 8.3 Taalbeschouwing  
Start deze leuke les met dit filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=xMJKoNnlz6U 

 

Kijk dan naar: https://youtu.be/-qLzBDC4fXg  
Taal les 8.3 Poëzie L6 04 mei  
Benodigdheden: werkboek taal B pagina 59, 60 en 61, 
schrijfgerief, kladschrift, wit blad, kleurpotloden, stiften, …  
Veel succes!!  

 

 

Wiskunde Les 95 

 

Bekijk volgend instructiefilmpje: https://youtu.be/_JGjCHktPpg 
Wiskunde les 95 4 mei L6  
Maak na het bekijken van het filmpje het extra werkblad dat bij 
deze dagplanning zit. 

 

 

Kinderen met een aangepast traject (AT) voor wiskunde, kijk naar 
dit filmpje: https://youtu.be/x2y8p2OIx70  
Aangepast traject 4 mei L6 
Werk daarna 30 minuten in jullie nieuwe ontvangen werkbundel getallen.  

 
 
 
 
Frans module 10 deel 1 

 

Benodigdheden: Frans werkboek B p. 18, schrijfgerief, mon dictionnaire 
 

Vandaag ligt de klemtoon op luisteren en spreken. 
Bekijk goed beide filmpjes en doe met ze mee: 
Bekijk eerst : https://www.youtube.com/watch?v=kxsUtQN0_rw 
Klaar met het filmpje hierboven? 
Bekijk dan : https://www.youtube.com/watch?v=Kzd-apHPPPY 
We maken alles in je Franse werkboek tot aan ‘ C’est à lire’. 
Vergeet niet om alles te verbeteren! Succes!  

https://www.youtube.com/watch?v=xMJKoNnlz6UKijk
https://youtu.be/-qLzBDC4fXg
https://youtu.be/_JGjCHktPpg
https://youtu.be/x2y8p2OIx70
https://www.youtube.com/watch?v=kxsUtQN0_rw
https://www.youtube.com/watch?v=Kzd-apHPPPY


Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
 

 

De ongelijke verdeling les 95 
 

 

1. Yasmin kreeg van haar mama 35 snoepjes. Die moet ze eerlijk verdelen onder 

haar zus Amira en broer Mohamed en zichzelf. Maar stiekem houdt ze 5 snoepjes 

extra voor zichzelf. 
 

Hoeveel snoepjes krijgen Yasmin, Amira en Mohamed? 
 

Schema Bewerkingen 

  
 

 

Antwoord:  
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

2. In de kinderboerderij zijn er 20 konijntjes. Er zijn 6 zwarte meer dan 

witte. Hoeveel zwarte en hoeveel witte konijntjes zijn er? 

 

Schema Bewerkingen 

  
 

 

Antwoord:  
………………………………………………………………………………………………… 



3. In het verlengde weekend verkochten de elektronicawinkels 350 iPhones 11. Op 

vrijdag verkochten ze 20 iPhones minder dan zaterdag, op zondag verkochten 

ze er 85 meer dan op zaterdag. 
 

 

Schema Bewerkingen 

  

 

Antwoord: 
 

………………………………………………………………………………………………… 



Les 8.3 Taalbeschouwing 
 





Mardi le cinq mai 
 
 

Taak 
 

Klaar? 
 

   

      
Les 96 Ruimtefiguren – veelvlakken 

 

Bekijk dit filmpje op Xnapda: 
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/ruimtefiguren 
of ga naar: www.xnapda.be  
klik op 6de leerjaar 
tik in bij zoeken: ruimtefiguren 

 

Maak nu opdracht 1,2,4,5 en 6 in je werkboek p.35-36.  
Gebruik het kopieerblad (wat verder te vinden in de dagplanning) 
bij opdracht 2 en 4. 

 

Extra tip bij opdracht 4:  
noteer het nummer bij de meest passende naam.  
Hiernaast zie je een kubus, zesvlak, veelvlak maar ook een 
ruimtefiguur! Kubus is de meest passende naam. 

 

Extra tip bij opdracht 5:  
Onderstreep alle passende namen deze keer! Maar de meest 
passende onderstreep je twee keer! (Ruimtefiguur = lichaam) 

 

Kinderen met een aangepast traject (AT) voor wiskunde: 
Werk 30 minuten in jullie nieuwe ontvangen werkbundel getallen. 
Bekijk gerust opnieuw het filmpje van maandag. 

 

 

Taal les 9.1 Luisteren  
Kijk eerst naar het volgende filmpje: https://schooltv.nl/video/de-
dinosaurus-het-grootste-dier-dat-ooit-geleefd-heeft/#q=dinosaurus 

 

Benodigdheden: taal werkboek B pagina 71 en schrijfgerief, alsook 
een goede luisterhouding ;-) 

 

Bekijk nu dit instructiefilmpje: https://youtu.be/PHcyoCWZZeg 
 

 

 
Frans Module 10 Deel 2 
Benodigdheden: Frans Werkboek B p. 21, schrijfgerief, mon dictionnaire 
Bekijk goed volgend filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=0HqbGQivtKA 

 

We werken module 10 volledig af. Volg goed mee met het filmpje. 
Verbeter telkens met de correctiesleutel je oefeningen. Veel succes! 

https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/ruimtefiguren
http://www.xnapda.be/
https://schooltv.nl/video/de-dinosaurus-het-grootste-dier-dat-ooit-geleefd-heeft/#q=dinosaurus
https://schooltv.nl/video/de-dinosaurus-het-grootste-dier-dat-ooit-geleefd-heeft/#q=dinosaurus
https://schooltv.nl/video/de-dinosaurus-het-grootste-dier-dat-ooit-geleefd-heeft/#q=dinosaurus
https://youtu.be/PHcyoCWZZeg
https://www.youtube.com/watch?v=0HqbGQivtKA


Kopieerblad bij les 96  



Mercredi le six mai 
 

 
 

Taak 
 

Klaar? 
 

   

      
Wiskunde herhaling omtrek en oppervlakte 

 

Ga naar Bingel en maak: taakje omtrek cirkel 

Deze taak bestaat uit 1 filmpje en 1 taak 

 

Bekijk dit instructiefilmpje: 
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/oppervlakte-
van-een-cirkel  
Ga opnieuw naar Bingel en maak: taakje oppervlakte cirkel 

 

Kinderen met een aangepast traject (AT) voor wiskunde: 
Werk 30 minuten in jullie nieuwe ontvangen werkbundel getallen. 
Bekijk gerust opnieuw het filmpje van maandag. 

 

 

Taal les 8.8 Taalbeschouwing 

 

Benodigdheden: taal werkboek b, schrijfgerief en een 
online woordenboek en het volgende instructiefilmpje: 
https://youtu.be/Dz84OivOtEc  

 

 

Extra taakjes kweetet 

https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/oppervlakte-van-een-cirkel
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/oppervlakte-van-een-cirkel
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/oppervlakte-van-een-cirkel
https://youtu.be/Dz84OivOtEc


Jeudi le sept mai 
 

 
 

Taak 
 

Klaar? 
 

   

      
Wiskunde les 99 

 

Bekijk volgend instructiefilmpje: https://youtu.be/QZzAlDDZG8I 
Wiskunde les 99 7 mei L6 

 

Maak na het bekijken van het filmpje opdracht 1,2 en 3 in je 
rekenboek p.41-42. 

 

Kinderen met een aangepast traject voor wiskunde: 
Maak vandaag de ‘mini-toets’ rond bewerkingen. We mailden deze door. 
De toets staat niet echt op punten. 
Veel succes! 

 

 

Spelling oefening 4 p.88 + oefening 7 p.89-90 
 

Benodigdheden: spelling werkboek b, alfabeestje p.51,52 en 53 en 
onderstaand instructiefilmpje: 
https://youtu.be/vbojHC_LjAE  

 

 

WO FT 7 les 4+5+6 
 

Benodigdheden: Bronnenboek p. 85-87, Werkblaadjes WO 
 

Vul de werkblaadjes aan m.b.v. je bronnenboek. 
Volg grondig alle stappen.  
Er staan steeds enkele suggesties ( filmpjes ) die je kan bekijken als 
je meer wil te weten komen over het onderwerp. 

 

Bij deze les passen de volgende filmpjes: 
 

https://schooltv.nl/video/kernpunt-afl4-energiebronnen-afval/#q=afval 
 
https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-glas-gerecycled-clip-uit-willem-wever/#q=glas 
 
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-wormenhotel-drie-verdiepingen-compost-
water-en-gft/#q=gft 

https://youtu.be/QZzAlDDZG8I
https://youtu.be/vbojHC_LjAE
https://schooltv.nl/video/kernpunt-afl4-energiebronnen-afval/#q=afval
https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-glas-gerecycled-clip-uit-willem-wever/#q=glas
https://schooltv.nl/video/hoe-wordt-glas-gerecycled-clip-uit-willem-wever/#q=glas
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-wormenhotel-drie-verdiepingen-compost-water-en-gft/#q=gft
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-wormenhotel-drie-verdiepingen-compost-water-en-gft/#q=gft
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-wormenhotel-drie-verdiepingen-compost-water-en-gft/#q=gft


Vendredi le huit mai 
 

 
 

Taak 
 

Klaar? 
 

   

      

Wiskunde les 105 
 

Deel 1  
Bekijk dit instructiefilmpje: 
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/grootste-
gemeenschappelijke-deler-ggd 
of ga naar: www.xnapda.be  
klik op 6de leerjaar 
tik in bij zoeken: GGD 

 

Maak na dit filmpje opdracht 1 en 2 in je werkboek p.52 
 

Deel 2 
Bekijk dit instructiefilmpje: https://youtu.be/sv9lVv-_cAQ 

Wiskunde les 105 8 mei L6 

 

Maak na dit filmpje opdracht 3 en 4 in je werkboek 
p.52 Driehoekjes zijn extra 

 
Voor de leerlingen met een aangepast traject. 
Ga naar Bingel en log in.  
Maak de volgende taak: 8 mei. 
De taak bestaat uit 1 filmpje en 2 taken.  

 

 

Spelling oefening 16 p.13 

(werkwoordspelling, dus achteraan werkboek) 

 

Dictee volgende week 
 

Bekijk als herhaling eerst de volgende filmpjes: 
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/voltooid-deelwoord-t-d- 
achteraan 
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/werkwoorden-de- 
tegenwoordige-tijd 
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/werkwoorden-de- 
verleden-tijd 

 

Benodigdheden: spelling werkboek b, alfabeestje, 
woordenboek, schrijfgerief en onderstaand instructiefilmpje: 
https://youtu.be/GtzCT-XwQrA  

https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/grootste-gemeenschappelijke-deler-ggd
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/grootste-gemeenschappelijke-deler-ggd
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/grootste-gemeenschappelijke-deler-ggd
http://www.xnapda.be/
https://youtu.be/sv9lVv-_cAQ
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/voltooid-deelwoord-t-d-achteraan
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/voltooid-deelwoord-t-d-achteraan
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/werkwoorden-de-tegenwoordige-tijd
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/werkwoorden-de-tegenwoordige-tijd
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/werkwoorden-de-verleden-tijd
https://www.xnapda.be/filmpjes/6de-leerjaar/werkwoorden-de-verleden-tijd
https://youtu.be/GtzCT-XwQrA


 

Frans: herhaling Frans 

 

Vandaag herhalen we de woordenschat en uitdrukkingen van module 
6 t.e.m. module 10.  
Bereid je goed voor, want eind volgende week volgt er een kleine test. 

 

Module 6 t.e.m. 8 vind je terug in de correctiesleutel.  
Module 9 en 10 vind je terug in je werkboek ( kijk naar de onderdeeltjes 
à retenir, tiroir à mots en boite à expressions). 

 

Geen paniek als je niet alle modules vandaag kan herhalen.  
Volgende week maandag en dinsdag krijg je hier weer wat tijd voor 
in onze planning. 

 

Probeer vandaag enkele modules te verwerken en hou de 
andere modules voor maandag of dinsdag.  
Duid hieronder op je planning aan welke modules je vandaag 
zal herhalen. 

 

Wil je je uitspraak oefenen of je kennis testen? 
Dan kan je op volgende linkjes terecht: 

 

Module 6: 
Uitspraak:  
https://www.bookwidgets.com/play/NTQBNH?teacher_id=4981583218999 

296 
Kennis testen:  
https://www.bookwidgets.com/play/XTJGXY?teacher_id=4981583218999 

296 

 

Module 7: 
Uitspraak:  
https://www.bookwidgets.com/play/FTQKFP?teacher_id=4981583218999 

296 

Kennis testen:  
https://www.bookwidgets.com/play/3TLS3C?teacher_id=49815832189992 

96 

 

Module 8: 
Uitspraak:  
https://www.bookwidgets.com/play/PTKDPJ?teacher_id=4981583218999 

296 

Kennis testen:  
https://www.bookwidgets.com/play/WTN4WA?teacher_id=498158321899 

9296 

 

Module 9: 
Uitspraak: 

https://www.bookwidgets.com/play/NTQBNH?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/NTQBNH?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/XTJGXY?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/XTJGXY?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/FTQKFP?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/FTQKFP?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/3TLS3C?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/3TLS3C?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/PTKDPJ?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/PTKDPJ?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/WTN4WA?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/WTN4WA?teacher_id=4981583218999296


https://www.bookwidgets.com/play/ETJFE3?teacher_id=49815832189992 96 

 

Kennis testen:  
https://www.bookwidgets.com/play/CTL6CE?teacher_id=4981583218999 

296 

 

Module 10: 
Uitspraak:  
https://www.bookwidgets.com/play/PTKHPE?teacher_id=4981583218999 

296 

Kennis testen:  
https://www.bookwidgets.com/play/PTJKPD?teacher_id=4981583218999 

296 

https://www.bookwidgets.com/play/ETJFE3?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/ETJFE3?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/CTL6CE?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/CTL6CE?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/PTKHPE?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/PTKHPE?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/PTJKPD?teacher_id=4981583218999296
https://www.bookwidgets.com/play/PTJKPD?teacher_id=4981583218999296

