
Lesopdrachten 5de leerjaar 
 
Programma van 18 mei tot 20 mei 
 
Moetjes 
 
1. Verbeteren 
Verbeter alle opdrachten van week 5 met de correctiesleutels op de website. 
Laat dit door je ouders nakijken.  
 
2. Actua 
Bekijk elke dag het nieuws van de dag. 
à https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet  
 
3. Zelfevaluatie 
Wij willen graag wat meer zicht krijgen op hoe het lukt met de opdrachten 
thuis. Daarom willen we graag dat jullie elke dag een korte zelfevaluatie 
invullen. Deze evaluaties gaan jullie op het einde van de week bundelen en 
doormailen naar selien.haesevoets@student.ucll.be EN 
dirk.croes@hetblavierke.be . Wat jullie hier precies voor moeten doen, kunnen 
jullie bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=Uv91c7XeMcI 
 
Link voor zelfevaluatie:  
https://docs.google.com/document/d/1FIzZXMnb5EnSvALOnZwInosw14GsIJN1
CsdHjjk_s1A/edit?usp=sharing 
 
4. Frans 
- Herhaal alle woorden van unité 13, 14, 15 en 16 (lezen en schrijven) 
- Lees de teksten van unité 13, 14, 15 en 16 elke dag 1 keer samen met je 
mama of papa (1 tekst per dag). 
- Herhaal tellen tot 1000 (unité 16)  
- Maak oefening 4, 5 en 7 in je werkboek op blz 58 en 59  
 
5. Taal 
Les 9 thema 8 
- Bekijk het instructiefilmpje over de les via deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=gysPL5_sQCY 
- Bekijk het instructiefilmpje over het maken van een Powerpoint via deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=yjaDseGgP50 



 
6. Rekenen 
Les 97 blok 6 
- Maak oefening 1 op blz 17 in je leerwerkboek.  
à Noteer de titel van de les “Cijferend vermenigvuldigen met een natuurlijk 
getal kleiner dan 1000” en van de afzonderlijke oefening telkens in je 
rekenschrift zoals gewoonlijk (zie vorige lessen).  
Trek een lijntje onder elke oefening. 
- Je kan het instructiefilmpje van vorige week als herhaling opnieuw bekijken 
via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=fUDKtX6L7sU&t=2s 
 
Les 98 blok 6 
- Bekijk het instructiefilmpje over oefening 1 via deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=3COSr7010h8 
- Maak oefening 1, 2, 3 en 4 in je werkboek blz 46 en 47 
 
7. Mundo – Focusthema 8 
- Lees in je bronnenboek les 4 op blz 82 en 83 
- Maak oefening 1, 2, 3 en 4 in op blz 6 en 7 in je werkkatern 
 
8. Lezen 
Lees elke dag 25 minuten in een boek naar keuze.  
 
9. Bingel 
Er worden extra moet-opdrachten op Bingel klaargezet.  
 
Magjes 
 
1. Op de website van de school kan je nog extra opdrachten en oefeningen 
vinden. Dit zijn mag-taakjes. Ze zijn niet verplicht.  
 
2. Maak de actua-quiz van Karrewiet op de volgende website: 
https://www.ketnet.be/quiz/de-actuaquiz-van-karrewiet 
 
3. Voor de leerlingen die graag tekenen. Neem zeker nog eens een kijkje op de 
volgende website. https://www.stabilo.com/nl/teken-tutorials 
https://www.stabilo.com/nl/inspiratie/workshop-videos/ 
Groetjes, 
 
meester Dirk en juf Selien 


