
Lesopdrachten 5de leerjaar 
 
Programma van 25 mei tot 29 mei 
 
Moetjes 
 
1. Verbeteren 
Verbeter alle opdrachten van week 6 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 
Vul ook deze week elke dag je zelfevaluatie in. Bundel alle dagen in 1 document 
en mail dit op het einde van de week door naar 
selien.haesevoets@student.ucll.be EN dirk.croes@hetblavierke.be . Indien 
jullie willen kunnen jullie het filmpje met de uitleg opnieuw bekijken via deze 
link: https://www.youtube.com/watch?v=Uv91c7XeMcI 
 
Link voor zelfevaluatie:  
https://docs.google.com/document/d/1FIzZXMnb5EnSvALOnZwInosw14GsIJN1CsdHjjk_s1A/edit?usp=sharing 
(het lettertype van de zelfevaluatie is bewust zo klein gemaakt, in de hoop dat 
het probleem met het openen opgelost is.) 
 
4. Spelling 
- Lees spellingsweter 29, 34, 40 en 41 
- Bekijk het instructiefilmpje over werkwoorden en trema na i en e 
- Maak oefening 1, 2, 3 en 4 blz 103 en 104 
 
5. 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). 
- Maak oefening 6 en 8 in je werkboek op blz 59 
 
 
 
 



6. Taal 
Les 12 thema 8 
- Lees de teksten van oefening 1 en 2 op blz 65 tot en met 67 luidop met je 
mama,papa, broer, zus, … . Oefen telkens een andere rol (Je leest dus de tekst 
3 keer in totaal). Hou met het lezen rekening met de evaluatie op blz 67. 
 
Les 15 thema 8  
- Maak oefening 1, 2, 3 en 4 op blz 68 en 69 in je taalwerkschrift. 
 
7. Rekenen 
Les 101 blok 7 - verhoudingen 
- Bekijk het instructiefilmpje via deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=TmmDJWZCbzk 
- Maak oefening 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 11 op blz 50 tot en met 52 in je werkboek.  
 
Les 102 blok 7 – ongelijke verdelingen 
- Bekijk het instructiefilmpje via deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=8tbH5ZKz5l4 
- Maak oefening 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 op blz 54 en 55 in je werkboek.  
 
8. Mundo – Focusthema 8 
- Herlees in je bronnenboek les 4 op blz 82 en 83 
- Maak oefening 5 en 6 op blz 8 en 9 in je werkkatern 
 
9. Godsdienst 
We hebben het in week 3 al gehad over schoonheid. Dit is iets wat mensen al 
altijd heeft bezig gehouden. Niet enkel Christenen dachten na over de 
schoonheid van de schepping (de vraag hoe de wereld, natuur, … is ontstaan en 
wie hier verantwoordelijk voor is). Elke samenleving heeft zijn eigen 
scheppingsverhaal. Wij gaan het scheppingsverhaal van de Irokezen lezen. De 
Irokezen zijn een oude indianenstam uit Noord-Amerika. Ze leven er nu nog 
steeds in kleinere groepjes.  
- Lees het scheppingsverhaal onderaan deze weekplanning. Beantwoord de 
volgende vraagjes (in staakwoorden) in je kladschrift.  
° Wat zijn de dingen die goed/kwaad zijn volgens de tekst?  
° Wat zie jij als iets goed/schoon in deze wereld? Waarom? 
° Is alles mooi in deze wereld?  
° Wat zie jij als iets slecht/niet mooi in deze wereld? Waarom? 
 
 



° Vul aan (wat vind jij mooi in de wereld?) 
     ° Wanneer ik in de wereld rond kijk zie ik … 
     ° Als ik goed luister, dan hoor ik … 
     ° Als ik diep adem haal, dan ruik ik …  
- Creatieve verwerking: Zoek of maak zelf een tekening, liedje, gedicht, foto, … 
die volgens jou dit verhaal symboliseert. Dit mail je door naar 
selien.haesevoets@student.ucll.be 
 
10. Muzische opvoeding 
Zie de creatieve verwerking van godsdienst.  
 
11. Lezen 
Lees elke dag 25 minuten in een boek naar keuze.  
 
12. 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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


