
LESOPDRACHTEN 6de LEERJAAR 

 

Maandag 27/04/2020 

Actua van de dag: karrewiet 

 Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Taal: Thema 7, les 6 
 Bekijk de instructiefilmpjes die bij deze les klaarstaan op bingel. 

 Lees de taalweters in je werkboek op p. 19-20. 

 Maak oef. 4 op p. 22-23. 

 Maak op bingel de MOET-opdracht die bij deze les staat.  

 
 
Wiskunde: Blok 6, les 84 
 Bekijk het filmpje over les 84 en 89 door op deze link te klikken. 

https://www.youtube.com/watch?v=7wpoSs7nNKU&feature=youtu.be 
 Neem je handboek op pagina 12. 
 Noteer de titel van de les in het groen in je werkschrift. Zie onderaan de pagina. 
 Maak nu van oefening 2 de eerste 3 delingen. 
 De laatste 3 delingen MAG je maken. 
 
 
Godsdienst:  
 Neem je werkboek op pagina 48 en maak de eerste oefening. Als je een woord 

niet begrijpt, zoek je het op (woordenboek of internet). 
 Neem nu je handboek op pagina 52 en lees de briefjes. 
 Probeer de woorden van de oefening die je maakte in je werkboek nu te 

koppelen aan de briefjes. Je mag meerdere woorden gebruiken. (Dit doe je 
mondeling.) 

 
 
 
 
 
 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.youtube.com/watch?v=7wpoSs7nNKU&feature=youtu.be


Frans: Unité 28 
 Neem je handboek van Frans op p. 50-51. 

 Beluister via bingel de woorden van unité 28.  

Je beluistert deze woorden eerst in het Frans en je leest voor jezelf de 

Nederlandse vertaling in de groene kader in je handboek. Dan beluister je deze 

woorden een aantal keren opnieuw en je zegt de woorden telkens na in het 

Frans.  

Je vindt deze woorden op bingel terug onder de taak ‘Frans: U28 – 

woordenschat en tekst’. Ook kan je dit altijd via het eiland opnieuw beluisteren. 

 Vervolgens beluister je via bingel de tekst van unité 28. Nadien oefen je deze 

tekst in het Frans in.  

 Oefen de schrijfwijze van de woordjes uit de groene kader in. Dit lukt alleen 

wanneer je deze meerdere keren schrijft.  

 Lees de woorden en de tekst van unité 28 voor aan je mama of papa.  

 
 
WO:  
 Kan jij de volgorde van de ladder van Lansink nog opnoemen? Schrijf ze nog eens 

enkele keren op in je leerschrift. (zelf nakijken en verbeteren) 
 Neem nu je handboek op pagina 84 en bestudeer de tabel onderaan. (nr. 6) 
 Maak 3 zinnen die bij deze tabel passen en legt ze uit aan iemand anders. 

(mama, papa, broer, zus, …) 
 
 
Extra: 
 We hebben enkele taken op www.bingel.be klaargezet voor deze week. 

Sommige taken hiervan zijn MOET-opdrachten, andere taken zijn MAG-

opdrachten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bingel.be/


Dinsdag 28/04/2020 

Actua van de dag: karrewiet 

 Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Spelling: Thema 6, les 14 
 wb. p. 71-73 
 Bekijk de prent bovenaan p. 71 
 Bekijk de instructiefilmpjes die bij deze les op bingel staan.  
 Lees in je spellingboek achteraan de spellingweters 50, 51 en 52. 
 Maak oef. 1, 2, 3, 4 en 5 
 
 
Frans: Unité 28 
 Oefen de woordenschat en de tekst van unité 28 in. Je vindt deze terug in je 

handboek op p. 50-51 en op het eiland van bingel.   

 Oefen de schrijfwijze van de woorden uit de groene kader in.  

 
 

WO:  
 Maak oefening 2 op pagina 8 van je werkkatern.  
 Maak ook alles van pagina 9. 
 Gebruik hiervoor de tabel op pagina 84 in je handboek. 
 
 
Extra: 
 We hebben enkele taken op www.bingel.be klaargezet voor deze week. 

Sommige taken hiervan zijn MOET-opdrachten, andere taken zijn MAG-

opdrachten.  

 

 
 
 
 
 
 
 

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


Woensdag 29/04/2020 

Actua van de dag: karrewiet 

 Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Taal: Thema 7, les 11 
 Bekijk de instructiefilmpjes die bij deze les klaarstaan op bingel. 

 Lees de taalweter in je werkboek op p. 34 bij oef. 1a. 

 Maak oef. 2a op p. 35 en  

 Maak oef. 3 volledig op p. 36-37. 

 Lees de taalweter in je werkboek op p. 38 bij oef. 4a. 

 Maak oef. 4b op p. 38.  

 Maak op bingel de MOET-opdracht die bij deze les staat.  

 
 
Frans: Unité 28 
 Maak oef. 1 en 2 in je werkboek van Frans op p. 42 

 Beluister via bingel de vervoeging van attendre en entendre onder de taak 

“Frans: U28 – vervoegingen”. Deze vind je ook terug in je handboek op p. 51.  

 Oefen in je leerschrift deze vervoegingen in.  

 Maak oef. 3a in je werkboek van Frans op p. 43 

 
 

Extra: 
  We hebben enkele taken op www.bingel.be klaargezet voor deze week. 

Sommige taken hiervan zijn MOET-opdrachten, andere taken zijn MAG-

opdrachten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Donderdag 30/04/2020 

Actua van de dag: karrewiet 

 Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
Taal: Thema 7, les 8 
 wb. p. 24-26 
 Maak oef. 1 t.e.m. oef. 8 
 
Wiskunde: Blok 6, les 89 
 Bekijk het filmpje over les 84 en 89 door op deze link te klikken. 

https://www.youtube.com/watch?v=7wpoSs7nNKU&feature=youtu.be 
 Neem je handboek op pagina 15. 
 Noteer de titel van de les in het groen in je werkschrift. Zie onderaan de pagina. 
 Maak nu van oefening 3 de eerste 3 delingen. 
 De laatste 3 delingen MAG je maken. 
 
Frans: Unité 28 
 Maak oef. 5 in je werkboek van Frans op p. 44. Mocht je iets niet meer weten, 

achteraan in je handboek kan je alle vervoegingen terugvinden.  

 Maak oef. 6. op p. 44. Wanneer je deze oefening gemaakt hebt, stuur je jouw 

mailtje van oef. 6b door naar je juf of je meester.  

 Maak op bingel de taak “Frans: U28 – MOET-opdrachten”. 

 
WO:  
 Lees in je handboek pagina 85. 
 Vertel nu luidop en in je eigen woorden wat je gelezen hebt. Als je verhaal niet 

echt samenhangt, dan herlees je deze pagina. 
 Neem je werkkatern. Pagina 10 maakten we al tijdens het thema dozen.  
 Maak nu pagina 11. 
 
 
Extra: 
 We hebben enkele taken op www.bingel.be klaargezet voor deze week. 

Sommige taken hiervan zijn MOET-opdrachten, andere taken zijn MAG-

opdrachten.  

 

 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.youtube.com/watch?v=7wpoSs7nNKU&feature=youtu.be
http://www.bingel.be/


Vrijdag 01/05/2020 

Actua van de dag: karrewiet 

 Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Spelling: Thema 9, les 5 
 wb. p. 99-101 
 Lees in je spellingboek achteraan de spellingweters 17, 31 en 55. 
 Maak oef. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
 
 
Wiskunde: Blok 6, Les 82 
 Neem je handboek op pagina 8. 
 Noteer de titel van de les in het groen in je werkschrift. Zie onderaan de pagina. 
 Maak de volgende oefeningen:  
  *oefening 1 -> schatten moet niet 
  * oefening 2 
  * oefening 4 -> Noteer de ook de tussenuitkomsten. Werk zonder de 
          geheugentoetsen. 
  * oefening 5 + 6 -> Deze MAG je maken. 
 
 
Frans: Unité 28 
 Maak oef. 7 op p. 45 in je werkboek van Frans. 
 Lees het onderdeel ‘J’explore’ in je handboek op p. 52 en maak oef. 8 in je 

werkboek. 
 Maak oef. 9 op p. 45. 
 
 
Godsdienst:  
 Neem je handboek op pagina 52 en lees de briefjes nog eens opnieuw. 
 Maak nu de rest van pagina 48 in je werkboek. 
 
 
MUVO: “Wilde lijnen” 
 Bekijk het filmpje via de link: https://www.youtube.com/watch?v=dF5UnEIQIoA 
 Maak nu zelf een tekening die bestaat uit één doorlopende lijn. Je kan je baseren 

op een van de voorbeelden uit het filmpje of je bedenkt zelf een leuke figuur. 
 Stuur een foto van jouw kunstwerk via mail naar je juf of je meester.  

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.youtube.com/watch?v=dF5UnEIQIoA


 


