
LESOPDRACHTEN 6de LEERJAAR 

 

Maandag 11/05/2020 

Actua van de dag: karrewiet 

➔ Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Taal: Thema 8, les 4 
➔ wb. p. 55-61 
➔ Maak oef. 1 t.e.m. oef. 14 
 
 
Wiskunde: Les 83: Afstand, tijd en snelheid (deel 1) 
➔ Bekijk onderstaand filmpje 2 keer! 

https://www.youtube.com/watch?v=WXO9NO67Bjg&feature=youtu.be 
➔ Maak nu oefening 4 + 5 + 6 in je werkboek op pagina 33. 
 
 
Frans: Révision unité 25-28 
➔ Lees de tekst bij oef. 9 in je werkboek van Frans op p. 50 enkele keren luidop. 

Vraag vervolgens aan je mama of je papa om samen met jou zo’n gesprekje te 
voeren. De eerste keer ben je persoon X en C en de tweede keer ben je persoon 
Y. Je past de oranje woorden in het gesprekje telkens aan.  

➔ Maak oef. 10 in je werkboek van Frans op p. 50 
➔ Maak oef. 11 in je werkboek op p. 51.  

Zorg ervoor dat je ook minstens 1 zin schrijft met een ontkenning in (ne…pas/ 
ne…jamais). Stuur de drie zinnen via mail naar je juf of je meester. 

 
 
WO: thema 7: les 7 + 8: Waar halen we onze energie vandaan? 
➔ Lees de tekst in je handboek op pagina 88 TWEE KEER. 
➔ Maak nu pagina 16 + 17 in je werkkatern. GEBRUIK JE HANDBOEK! 
 
 
 
 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.youtube.com/watch?v=WXO9NO67Bjg&feature=youtu.be


 
Godsdienst:  
➔ Lees in je handboek op pagina 56 + 57 de gedichten. 
➔ Kies er 1  gedicht uit en schrijf het over op een leeg blad. 
➔ Versier he hele blad vervolgens met een tekening. Gebruik hiervoor je stiften en 

kleurtjes. Dit is ook je opdracht voor MUVO van deze week. Maak er een mooi 
plaatje van en stuur het door naar je leerkracht. 

➔ EXTRA: Als het een uitdaging voor je is, mag je ook zelf een gedicht schrijven. 
 
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 12/05/2020 

Actua van de dag: karrewiet 

➔ Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Taal: Thema 8, les 7 
➔ Lees gedurende 20 min. 
➔ Je mag zelf kiezen waaruit je leest, bv. een roman, een strip, een krant… Ook op 

bingel vind je leuke boeken in de boekenkast. 
 
 
Wiskunde: Les 83: Afstand, tijd en snelheid (deel 2) 
➔ Bekijk onderstaand filmpje opnieuw. Je kan het meerdere keren bekijken of op 

pauze zetten als het nodig is. 
https://www.youtube.com/watch?v=WXO9NO67Bjg&feature=youtu.be 

➔ Maak nu oefening 1 tot en met 5 in je handboek op pagina 11. 
➔ Je noteert de titel van de les in het groen. (zie onderaan pagina 11) 
➔ Je mag een zakrekenmachine gebruiken, MAAR noteert steeds het (dubbele) 

pijlenschema en een antwoordzin. 
 
 
Spelling: Thema 9, les 10 
➔ wb. p. 103-105 

➔ Lees de tekst bovenaan p. 103 

➔ Bekijk de instructiefilmpjes die bij deze les op bingel staan.  

➔ Lees in je spellingboek achteraan spellingweters 43, 44 en 45 en gebruik het 

werkwoordschema om de werkwoorden in je oefeningen correct te schrijven.  

➔ Maak oef. 1, 2, 3 en 5 

 
Frans: Révision unité 25-28 
➔ Maak oef. 12 in je werkboek op p. 51 
➔ Lees de tekst bij oef. 13 in je werkboek van Frans op p. 51 enkele keren luidop. 

Pas de zinnen telkens aan, zodat het klopt voor je eigen situatie, zoals: 
Nous habitons une maison. (Als je in een huis woont.) 

OF 
Nous habitons un appartement au deuxième étage. (Als je in een appartement 
op bv. de tweede verdieping woont.) 

 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.youtube.com/watch?v=WXO9NO67Bjg&feature=youtu.be


 
WO: thema 7: les 7 + 8: Waar halen we onze energie vandaan? 
➔ Lees de tekst in je handboek op pagina 88 OPNIEUW TWEE KEER. 
➔ Maak nu pagina 19 + 21 in je werkkatern. GEBRUIK 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bingel.be/


Woensdag 13/05/2020 

Actua van de dag: karrewiet 

➔ Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Wiskunde: Les 108: bruto, tarra en netto (herhaling) 
➔ Bekijk onderstaand filmpje tot 1 min 8 sec. Je kan het meerdere keren bekijken 

of op pauze zetten als het nodig is. 
https://www.youtube.com/watch?v=dXFebEPpeYk 

➔ Noteer de titel van de les in het groen. (Zie onderaan pagina 35 in je handboek.) 
➔ Herinner je je dit schema nog? Schrijf en teken het over in je werkschrift. 

 
 

➔ Maak nu oefening 1 + 2 + 4 + 5 in je werkboek op pagina 35. Je mag een 
zakrekenmachine gebruiken, Maar noteert wel al je bewerkingen en een goede 
antwoordzin. 

 
 

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


 
Taal: Thema 8, les 12 
➔ wb. p. 85-87 
➔ Maak oef. 1, 2 en 3 
➔ Lees de teksten eerst in stilte, zodat je weet waarover ze gaan. Daarna ga je 

jezelf inleven in de tekst en ga je de tekst met gepaste intonatie, articulatie en 
stemvolume luidop lezen. Nadat je dit een aantal keren geoefend hebt, lees je de 
tekst voor aan iemand uit je gezin. 

 
 
Frans: Unité 29 

➔ Neem je handboek van Frans op p. 58-59 
➔ Beluister via bingel de woorden van unité 29. 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: U29 – woordenschat en tekst’. Ook kan je dit altijd via het eiland 
opnieuw beluisteren.  

➔ Vervolgens beluister je via bingel de tekst van unité 29. 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 29 voor aan je mama of papa. 
 
 
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/


Donderdag 14/05/2020 

Actua van de dag: karrewiet 

➔ Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
Taal: Thema 8, les 15 

➔ wb. p. 88-90 

➔ Lees de taalweters bij oef. 1 

➔ Maak oef. 2, 3, 4, 5, 6 en 7 

➔ Als er woorden zijn die je niet begrijpt, dan zoek je deze op in het woordenboek 

of op het internet.  

 
Frans: Unité 29 
➔ Oefen de woordenschat en de tekst van unité 29 in. Je vindt deze terug in je 
handboek op p. 58-59 en op het eiland van bingel. 
➔ Oefen de schrijfwijze van de woorden uit de groene kader in. 
➔ Beluister via bingel de vervoeging van mettre onder de taak “Frans: U29 – 

vervoeging”. Deze vind je ook terug in je handboek op p. 59. 
➔ Oefen in je leerschrift deze vervoeging schriftelijk in.  
 
 
WO: thema 7: les 7 + 8: Waar halen we onze energie vandaan? 
➔ Maak pagina 22 + 23 in je werkkatern. GEBRUIK 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.  

 

 

OP VRIJDAG 15/05 STARTEN WE DE LESSEN TERUG OP. 

GROEP 1 KOMT DIE DAG NAAR SCHOOL. DE KINDEREN VAN 

GROEP 2 KRIJGEN DEZE DAG GEEN OPDRACHTEN. 

 

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

