
5de leerjaar 

Planning maandag 11/05/2020 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 124 
 

Werkschrift blz. 84-85 
Oefening 1, 4, 5 en 7 
Extra : oef 2, 3, 6 
 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=OmkU3uw
HSoo 

Bingel 
Er staan 2 taakjes klaar 

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.: 
Bosklas 

1. Cosmodrome 
Geniet van de volgende filmpjes 
 
2. OPEXPEDITIEINJEKOT 
Maak een opdracht uit het 
bundeltje 

Film 1 
https://schooltv.nl/video/ons
-zonnestelsel-acht-planeten-
en-een-heleboel-sterren-en-
manen/ 
film 2 
https://schooltv.nl/video/het
-klokhuis-het-
heelal/#q=het%20heelal 

  

Frans: 
Module 13 

Écoutez, lisez, jouez 
Blz. 55 en 56 
 
Beluister de dialoogjes aan de 
hand van de luisterfragmenten 

  luisterfragmenten 

Spelling: 
Les 9.1 

Schrift blz. 35 oefening 2 

 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=JXaJZRHLJ
sg 

 Alfabeestje blz 50 

Taal: 
 

De week van Karrewiet 
 

https://www.ketnet.be/
kijken/karrewiet 

 Maak in de loop van deze week een ppt, 
filmpje of  samenvatting over de actualiteit 
die je zag in Karrewiet. Mail dit naar de 
klas.  

https://www.youtube.com/watch?v=OmkU3uwHSoo
https://www.youtube.com/watch?v=OmkU3uwHSoo
https://www.youtube.com/watch?v=OmkU3uwHSoo
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://schooltv.nl/video/ons-zonnestelsel-acht-planeten-en-een-heleboel-sterren-en-manen/
https://schooltv.nl/video/ons-zonnestelsel-acht-planeten-en-een-heleboel-sterren-en-manen/
https://schooltv.nl/video/ons-zonnestelsel-acht-planeten-en-een-heleboel-sterren-en-manen/
https://schooltv.nl/video/ons-zonnestelsel-acht-planeten-en-een-heleboel-sterren-en-manen/
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-het-heelal/#q=het%20heelal
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-het-heelal/#q=het%20heelal
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-het-heelal/#q=het%20heelal
https://www.youtube.com/watch?v=JXaJZRHLJsg
https://www.youtube.com/watch?v=JXaJZRHLJsg
https://www.youtube.com/watch?v=JXaJZRHLJsg
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet


5de leerjaar 

Planning dinsdag 12/05/2020 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 125 
 

Werkschrift blz. 86 en 87 
oefening 1, 2, 3 en 4 
extra : oef 5 en 6 

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

Bingel :  

Er staan 3 taken klaar. 

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.: 
Bosklas 

1. De mijn 
Geniet van het filmpje 
 
2. OPEXPEDITIEINJEKOT 
Maak een opdracht uit het 

bundeltje 

https://www.youtube.com

/watch?v=vfQygbNwnYk 

  

Frans: 
Module 13 

Écoutez: 
Schrift blz. 54 en 55 
Beantwoord de vragen. 
Maak gebruik van de 
luisterfragmenten en een 
woordenboek (online) 
 

https://translate.google.co

m/?hl=nl#view=home&op=

translate&sl=fr&tl=nl 

 luisterfragmenten 

Spelling: 
Les 9.1 
 

Schrift blz 35 en 36 
oefening 3 
 

  Alfabeestje blz 50-51 

Taal: 
 

Leestaak  
zie Bingel 
 

https://www.youtube.com
/watch?v=SWJJRWj-zDc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BP1fQsCrzMM
https://www.youtube.com/watch?v=BP1fQsCrzMM
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.youtube.com/watch?v=vfQygbNwnYk
https://www.youtube.com/watch?v=vfQygbNwnYk
https://translate.google.com/?hl=nl#view=home&op=translate&sl=fr&tl=nl
https://translate.google.com/?hl=nl#view=home&op=translate&sl=fr&tl=nl
https://translate.google.com/?hl=nl#view=home&op=translate&sl=fr&tl=nl
https://www.youtube.com/watch?v=SWJJRWj-zDc
https://www.youtube.com/watch?v=SWJJRWj-zDc


5de leerjaar 

Planning woensdag 13/05/2020 
 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 126 
 

Werkblad : zie bijlage 
 

https://www.youtube.com
/watch?v=Nqdye2uuYY0 

 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.: 
Bosklas 

1. Eben Emael 
Geniet van het filmpje 
 
2. OPEXPEDITIEINJEKOT 
Maak een opdracht uit het 
bundeltje 

https://www.youtube.com/
watch?v=i0WruZwNM_A 

  

Frans: 
Module 13 

1. Écoutez, lisez, jouez 
Blz. 55 en 56 
 
Beluister de dialoogjes aan 
de hand van de 
luisterfragmenten, probeer 
ze nu luidop te lezen 
 
2. Le menu 
(zie bijlage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://translate.google.co
m/?hl=nl#view=home&op=
translate&sl=fr&tl=nl 

 luisterfragmenten 

Spelling: 
Les 9.1-9.5 
 

Schrift blz. 36 oefening 4 
(blz 37 en 38 moeten jullie 
vandaag nog niet maken) 

 Bingel : Leestaak  

Taal: 
 

Leestaak  
zie Bingel 
 

https://www.youtube.com
/watch?v=SWJJRWj-zDc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Nqdye2uuYY0
https://www.youtube.com/watch?v=Nqdye2uuYY0
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.youtube.com/watch?v=i0WruZwNM_A
https://www.youtube.com/watch?v=i0WruZwNM_A
https://translate.google.com/?hl=nl#view=home&op=translate&sl=fr&tl=nl
https://translate.google.com/?hl=nl#view=home&op=translate&sl=fr&tl=nl
https://translate.google.com/?hl=nl#view=home&op=translate&sl=fr&tl=nl
https://www.youtube.com/watch?v=SWJJRWj-zDc
https://www.youtube.com/watch?v=SWJJRWj-zDc


5de leerjaar 

Planning donderdag 14/05/2020 
 

 

 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 127 
 

Werkschrift blz. 89 
Oefening 1, 2, 3 
 
 
 

https://www.youtube.com
/watch?v=Pm8TevORyXI 
 
 

Er staat een taak klaar op 

Bingel 

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.: 
Bosklas 
 

1. Bokrijk : 
Geniet van het volgende 
filmpje 
 
2. OPEXPEDITIEINJEKOT 
Maak een opdracht uit het 
bundeltje 

https://www.youtube.com/
watch?v=F9ycgXoSTTI 

  

Frans: 
Module 13 

Schrift blz 56 
C’est à dire: 
Gebruik het 
luisterfragment. Herhaal de 
woorden luidop. 

  luisterfragmenten 

Spelling: 
 

Schrift blz. 37 oefening 4    

Taal: 
 

De week van Karrewiet 
 

https://www.ketnet.be/kijk
en/karrewiet 

 Maak in de loop van deze week een ppt of  
samenvatting over de actualiteit die je zag 
in Karrewiet. Mail dit naar de klas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm8TevORyXI
https://www.youtube.com/watch?v=Pm8TevORyXI
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.youtube.com/watch?v=F9ycgXoSTTI
https://www.youtube.com/watch?v=F9ycgXoSTTI
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet


5de leerjaar 

Planning vrijdag 15/05/2020 
 

 

 

 Materiaal Filmpjes Online oefenen Hulp nodig? 

Wiskunde: 
Les 127 
 

Werkblad (zie bijlage) 
 
 
 

https://www.youtube.com
/watch?v=1BGo1W4QKio 

Bingel 

Er staat een taak klaar op 

Bingel. 

Neuzeneuzeboekje blz 10 nr 6 
 
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.: 
Bosklas 
 

2. OPEXPEDITIEINJEKOT 
Maak een opdracht uit het 
bundeltje 

   

Frans: 
Module 13 

Schrift blz. 57 
C’est à lire 
 
Lees de tekst aandachtig. 
Gebruik de 
luisterfragmenten. 
Gebruik het online 
woordenboek als je iets 
niet begrijpt.  
Maak de oefening. 

https://translate.google.co
m/?hl=nl#view=home&op=
translate&sl=fr&tl=nl 

 luisterfragmenten 

Spelling: 
Les 8.4 
 

Schrift blz. 38 oefening 4  Kweetet 
Er staat een taak klaar. 

 

Taal: 
 

De week van Karrewiet 
 

https://www.ketnet.be/kijk
en/karrewiet 

 Maak in de loop van deze week een ppt of  
samenvatting over de actualiteit die je zag 
in Karrewiet. Mail dit naar de klas. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1BGo1W4QKio
https://www.youtube.com/watch?v=1BGo1W4QKio
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://translate.google.com/?hl=nl#view=home&op=translate&sl=fr&tl=nl
https://translate.google.com/?hl=nl#view=home&op=translate&sl=fr&tl=nl
https://translate.google.com/?hl=nl#view=home&op=translate&sl=fr&tl=nl
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet


5de leerjaar 
 


