
LESOPDRACHTEN 6de LEERJAAR 

 

Maandag 04/05/2020 

 

Actua van de dag: karrewiet 

➔ Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Taal: Thema 7, les 15 
➔ wb. p. 43-45 
➔ Lees de taalweter bij oef. 1 
➔ Maak oef. 2. Je moet enkel de betekenis van het spreekwoord of de uitdrukking 

opzoeken in het woordenboek of op het internet. Het onderdeel ‘eigen 
uitdrukking’ moet je niet maken.  

➔ Maak oef. 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: Révision unité 25-28 
➔ Oefen mondeling en schriftelijk de groene en gele kaders in van unité 25 in je 

handboek p. 38-40 
➔ Lees de tekst van unité 25 luidop. 
➔ Oefen mondeling en schriftelijk de groene en gele kaders in van unité 26 in je 

handboek p. 42-44 
➔ Lees de tekst van unité 26 luidop.  

 
TIP: Op het bingeleiland kan je altijd de juiste uitspraak van de woordenschat en de 
tekst beluisteren! 
TIP: Gebruik je leerschrift om de woorden, zinnen, vervoegingen... meerdere keren 
te schrijven.  
 
 
 
 
 

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


 
Wiskunde: Les 100 spiegelingen en symmetrie 
➔ Bekijk op bingel het instructiefilmpje over spiegelingen. 
➔ Bekijk op onderstaande link het filmpje over symmetrie. (tot 2 min 5 sec) 

https://www.youtube.com/watch?v=Je9Kwgnwijk   
➔ Maak nu in je werkboek pagina 53 tot en met 56 (oef 1 tot en met 7) 
➔ OPGELET: Controleer bij oefening 7 op pagina 56 goed of je wel alle 

symmetrieassen gevonden hebt. 
➔ TIP 1: Gebruik een geodriehoek bij het tekenen van de spiegelingen en 

symmetrieassen. 
➔ TIP 2: Gebruik een klein spiegeltje om te controleren. 
 
WO: Thema 7: Wat gebeurt er met ons afval? 
➔ Lees in je handboek op pagina 85 het stukje over PMD opnieuw. 
➔ Maak nu in je werkboek op pagina 12 opdracht 2 + 3. (OEFENING 4 NIET) 
➔ Voor opdracht 2 maak je gebruik van de volgende woorden: 

Daarvan maakt men… -> nieuwe conservenblikken, papieren zakken, fietsen, 
truien, tapijten, leidingen, auto-onderdelen, toiletpapier, T-shirts, 
huishoudtoestellen, opbergbakken 

 
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.youtube.com/watch?v=Je9Kwgnwijk
http://www.bingel.be/


Dinsdag 05/05/2020 

Actua van de dag: karrewiet 

➔ Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Spelling: Thema 8, les 5 
➔ wb. p. 87-89 
➔ Lees de tekst bovenaan p. 87 
➔ Bekijk de instructiefilmpjes die bij deze les op bingel staan.  

➔ Lees in je spellingboek achteraan spellingweter 43 en gebruik dit schema om je 
oefeningen te maken.  

➔ Maak oef. 1 en 2 
 
 
Frans: Révision unité 25-28 
➔ Oefen mondeling en schriftelijk de groene en gele kaders in van unité 27 in je 

handboek p. 46-48. 
➔ Lees de tekst van unité 27 luidop. 
➔ Oefen mondeling en schriftelijk de groene en gele kaders in van unité 28 in je 

handboek p. 50-51. 
➔ Lees de tekst van unité 28 luidop.  

 
TIP: Op het bingeleiland kan je altijd de juiste uitspraak van de woordenschat en de 
tekst beluisteren! 
TIP: Gebruik je leerschrift om de woorden, zinnen, vervoegingen... meerdere keren 
te schrijven.  
 
 
Wiskunde: Les 95: Herhaling getallenkennis (deel 1) 
➔ Leg je onthoudboek klaar om de opgegeven nummers door te nemen. 
➔ Maak oefening 2 tot en met 5 in je werkboek op pagina 45. 
➔ TIP 1: Gebruik een kladblad bij oefening 4 en 5.  
➔ TIP 2: Controleer steeds of je wel alle delers of veelvouden hebt. Wees niet te 

snel tevreden. 
 
 
 
 
 

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


 
WO: Thema 7: Wat gebeurt er met ons afval? 
➔ Lees in je handboek pagina 86. 
➔ Maak nu in je werkboek op pagina 13 en 14 opdracht 2 + 3. 
 
 
Godsdienst: 
➔ Herlees in je werkboek op pagina 48 de bovenste kader met waarden. Deze heb 

je straks nodig. 
➔ Maak nu pagina 49. Vul de briefjes aan en noteer op het lijntje eronder welke 

waarde er bij past. (Soms kunnen er meerdere waarden.) 
 
 
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 06/05/2020 

Actua van de dag: karrewiet 

➔ Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Wiskunde: Les 95: Herhaling getallenkennis (deel 2) 
➔ Leg je onthoudboek klaar om de opgegeven nummers door te nemen. 
➔ Maak oefening 6 tot en met 10 in je werkboek op pagina 46 tot en met 47. 
➔ TIP 1: Gebruik een kladblad bij oefening 9.  
➔ TIP 2: Controleer steeds of je wel alle delers of veelvouden hebt. Wees niet te 

snel tevreden. 
 
 
Taal: Thema 8, les 1  
➔ Op bingel staat de ontdekplaat van thema 8 klaar tussen je taken 
➔ Verken deze plaat   
 
 
Taal: Thema 8, les 2 
➔ 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.  
 
 
Frans: Révision unité 25-28 
➔ Lees heel grondig ‘Mon portfolio’ in je handboek op p. 54-57 
➔ Oefen de vragen en antwoorden goed in twee richtingen in, d.w.z. van Frans 

naar Nederlands en van Nederlands naar Frans. Doe dit zeker meer dan 1 keer! 
➔ Op de website van de school vind je een geluidsfragment van Frans. Beluister het 

geluidsfragment bij oef. 1. Maak nu oef. 1 in je werkboek op p. 46. Je kan het 
fragment meerdere keren beluisteren.  

 
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 07/05/2020 

 

Actua van de dag: karrewiet 

➔ Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Wiskunde: Les 104: Gelijkvormigheid 
➔ Bekijk op bingel het instructiefilmpje over gelijkvormigheid. 
➔ Maak nu oefening 1 tot en met 4 in je werkboek op pagina 63 tot en met 66. 
 
 
Taal: Thema 8, les 3 
➔ wb. p. 49-54 

➔ Maak oef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 15 

 
Spelling: Thema 8, les 5 
➔ wb. p. 87-89 
➔ Lees in je spellingboek achteraan spellingweter 43 en gebruik dit schema om je 

oefeningen te maken.  
➔ Maak oef. 3 en 4 
➔ Typ de zinnen van oef. 3 uit en stuur ze via mail naar je juf of je meester 
 
 
Frans: Révision unité 25-28 
➔ Maak oef. 3 in je werkboek van Frans op p. 47 
➔ Maak oef. 4 op p. 47 

TIP: In je handboek op p. 114 vind je hulp. 
➔ Maak oef. 6 op p. 48 
➔ Op de website van de school vind je een geluidsfragment van Frans. Beluister het 

geluidsfragment bij oef. 8. Maak nu oef. 8 in je werkboek op p. 49. Je kan het 
fragment meerdere keren beluisteren.  

 
 
 
 
 
 
 

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


 
WO: Thema 7: Wat gebeurt er met ons afval? 
➔ Lees in je handboek pagina 87. 
➔ Neem je leerschrift en maak van de stukjes ‘Naar het containerpark’, 

‘Verbranden’ en ‘Storten’ telkens een samenvatting (woordenschema).  
Gebruik hiervoor sleutelwoorden. Deze schema’s breng je binnenkort mee naar 
school. 

➔ Maak nu in je werkboek op pagina 15 opdracht 4 + 5. 
 
 
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/


Vrijdag 08/05/2020 

Actua van de dag: karrewiet 

➔ Bekijk het nieuws van de dag. 

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

 
 
Spelling: Thema 9, les 14 
➔ wb. p. 107-109 
➔ Lees de tekst bovenaan p. 107 
➔ Lees in je spellingboek achteraan de spellingweters 3, 5, 15, 18 en 32. 
➔ Maak oef. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
 
 
Frans: Révision unité 25-28 
➔ Maak oef. 7 in je werkboek van Frans op p. 49 

TIP: In je handboek op p. 120-125 vind je hulp. 
 
 
Godsdienst: 
➔ Neem je handboek op pagina 55. 
➔ Beluister het verhaal dat bij deze tekening hoort via deze link. 

http://meesternico.weebly.com/luisterverhaal.html 
➔ Neem nu je werkboek en maak de bovenste helft van pagina 51.  
 
 
 

!!!OPGELET!!! 
 

MOEDERDAG STAAT OP DE VOLGENDE PAGINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://meesternico.weebly.com/luisterverhaal.html


 
 
MUVO: Moederdag 
 
Op zondag 10 mei is het Moederdag. Alle mama’s verdienen het om die dag eens  
goed in de watten gelegd te worden, dus zeker die van jou! Klaar om aan de slag te 
gaan?  
➔ Deel 1: Maak een lieve videoboodschap voor je mama waarin je haar vertelt 

waarom ze de allerbeste mama is. Schrijf voor jezelf eerst even op wat je gaat 
zeggen en film nadien jezelf waarin je al die leuke, lieve, grappige en fantastische 
dingen zegt.  

➔ Deel 2: Klik op onderstaande link:  
https://www.youtube.com/watch?v=gMOdXhhQMQU 
In dit filmpje vind je het recept voor het maken van een heerlijke taart. Vraag 
aan je papa, een andere volwassene of je mama om de ingrediënten die je niet in 
huis hebt, te gaan kopen. Als je dit aan je mama vraagt, mag je voor één keer 
een leugentje om bestwil verzinnen.  
Wanneer je jouw taart voor mama gaat bakken, zorg er dan voor dat er altijd een 
volwassene in de buurt is. Zo kan deze persoon jou helpen als het nodig is, bv. 
met de oven. Ook kan je er op deze manier altijd een leuke activiteit samen van 
maken. 
➢ Ingrediëntenlijst:   

• taartbodem: 1 ei, 300 g patisseriebloem, 150 g ongezouten 
roomboter, 100 g suiker 

• taartvulling: 1 zakje (= 50 g) puddingpoeder bv. Imperial, 750 ml 
melk, 75 g suiker, 1 zakje vanillesuiker 

• afwerking: naar eigen keuze, bv. banaan, aardbei, 
chocoladeschilfers... 

 
Veel bak- en smulplezier!  
Fijne Moederdag aan alle mama’s!  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gMOdXhhQMQU

