
LESOPDRACHTEN 6de LEERJAAR – GROEP 1 

 

Maandag 18/05/2020 (Vandaag ben je thuis) 

Actua van de dag: karrewiet 

 Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Wiskunde: les 93, les 98 en les 102 
In de klas kreeg je uitleg over drie types toepassingen met elk een eigen 
oplossingswijze.  
 
 Maak in je leerschrift de oefeningen die we van les 93, 98 en 102 in de klas 

gemaakt hebben opnieuw. Op deze manier herhaal je de verschillende 
werkwijzen voor jezelf. 

 
 Maak nu de volgende oefeningen op het blad dat met het juiste type van 

oefening overeenkomt: 

 Type 1: leerboek p. 18, oef. 7 

 Type 2: leerboek p. 25, oef. 3 

 Type 3: leerboek p. 30, oef. 8 
 
 Vergelijk nu jouw oplossingen met de uitgewerkte oefeningen hieronder.  
  

 Type 1: recht-evenredig met... 
Voorbeeld: leerboek p. 18, oef. 7 

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


 
 
 

 Type 2: hebben samen 
              heeft meer/heeft minder 
Voorbeeld: leerboek p. 25, oef. 3 

 
 Type 3: ...keer meer dan.../...keer minder dan... 

Voorbeeld: leerboek p. 30, oef. 8 



 
 

 Les 93: Op het blad van type 1 maak je oef. 3 en 6, leerboek p. 18 
 Les 98: Op het blad van type 2 maak je oef. 4, 5, 6 en 7, leerboek p. 25 
 Les 102: Op het blad van type 3 maak je oef. 3, 4, 5 en 6, leerboek p. 30 
 
 
Spelling: werkwoordenblok 
 Neem je werkwoordenblok van spelling en maak hierin p. 20 en p. 21 

 
 
Frans: herhaling werkwoorden 
 Oefen mondeling en schriftelijk de volgende vervoegingen in:  

être – avoir – venir – faire – prendre – comprendre  
TIP: Gebruik je leerschrift om de vervoegingen meerdere keren te schrijven.   
TIP: In je handboek op p. 120-125 vind je alle vervoegingen terug. 
 
 
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 je leerschrift in. 
 Maak oef. 1 en 2 in je werkboek van Frans op p. 52. 
 

 
 

Dinsdag 19/05/2020 (Vandaag ben je voormiddag op school) 



 
/ 
 

 
 

Woensdag 20/05/2020 (Vandaag ben je thuis) 

Actua van de dag: karrewiet 

 Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Spelling: werkwoordenblok 
 Maak p. 22 en p. 23 in je werkwoordenblok van spelling.  
 
 
Frans: herhaling werkwoorden 
 Oefen mondeling en schriftelijk de volgende vervoegingen in:  

pouvoir – vouloir – partir – sortir – dormir  
TIP: Gebruik je leerschrift om de vervoegingen meerdere keren te schrijven.   
TIP: In je handboek op p. 120-125 vind je alle vervoegingen terug. 
 
 
Taal: Een verslag schrijven 
Je kan wel zeggen dat jouw schooljaar in het zesde leerjaar bijzonder is. Op 16 april 
kon je plots niet maar naar school door het coronavirus, maar gelukkig kwam hier 
afgelopen week verandering in. Je leerkracht is heel benieuwd naar hoe jij deze 
“eerste” schooldag beleefd hebt? Schrijf hier een verslag over. 
 Verzamel in je leerschrift of op een kladblad eerst ideeën, zoals het verloop en 

de gebeurtenissen van die dag, je eigen gevoelens... 
 Denk na over je inleiding, je kern en je slot.  

 Wat staat er in de inleiding? Hoe begin je? 
 Wat staat er in de kern van je verslag?  

> Zorg voor een logische en chronologische opbouw.  
> Denk aan het gebruik van alinea’s in je kern.  

 Wat staat er in je slot? Hoe sluit je je verslag af? 
 Lees je verslag na. 

 Heb je aan een titel gedacht? 
 Heb je hoofdletters geschreven waar dit moet? 
 Heb je leestekens geschreven waar het hoort? 
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 Heb je woorden en werkwoorden correct geschreven? 
 Is je verslag duidelijk voor anderen? 

 Schrijf je verslag netjes over op een cursusblad en breng dit mee op maandag 
25/05! 

 
 
W.O.: Thema 7, deel 1 = les 1, 2 en 3 
Je gaat les 1, 2 en 3 van thema 7: “Kringlopen in de natuur en elders” leren.  
 Lees grondig p. 79 t.e.m. 84 in je bronnenboek en maak voor jezelf een 

samenvatting van deze pagina’s.  
 Leer in je werkkatern p. 1 t.e.m. 8 (p. 4, 5, 6 en het tweede deel op p. 8 moet je 

niet leren) 
 Controleer of je voldoende geleerd hebt a.d.h.v. onderstaande studiewijzer: 

 Ik ken deze begrippen en kan ze uitleggen: biotoop, levensgemeenschap, 
planteneter, vleeseter, alleseter, voedselpiramide, voedselketen en 
voedselweb. 

 Ik kan aanduiden welke biotoop wordt getoond en ik kan een plant en een 
dier in die biotoop opnoemen. 

 Ik kan de schakels van voedselketens in de juiste volgorde zetten. 
 Ik kan zelf een voorbeeld van een voedselketen geven. 
 Ik kan de stappen van de kringloop in de natuur uitleggen.  
 Ik ken de vijf trappen in de ladder van Lansink. 
 Ik kan de stappen van de ladder van Lansink toepassen op voorbeelden. 
 Ik weet waarom afval een milieuprobleem is geworden. 
 Ik weet waarvoor de letterwoorden pmd, gft en kga staan. 
 

 
 

Maandag 25/05/2020 (Vandaag ben je de hele dag op school) 

 
/ 
 

 

 Verbeter de oefeningen die je van Frans en wiskunde gemaakt hebt via de 

verbetersleutels op de website van de school. 

De verbetersleutels van spelling vind je achteraan in het werkwoordenblok.  


