
5de leerjaar 

Weekplanning 1 juni 2020 tot 5 juni 2020 

 

 

 

 

 

 maandag  

01/06/2020 

dinsdag  

02/06/2020 

woensdag 

03/06/2020 

donderdag 

04/06/2020 

vrijdag  

05/06/2020 

MOETJES GEEN 

SCHOOL 

Wiskunde 

Blok 10 

les 110 

 

Taal 
Thema 8: 

les 2: 

Begrijpend lezen 

 

 

Spelling 

Thema 9:  

les 2 

 

Frans 

Révision  

9 - 12 

 

WO 

Mensenrechten 

Wiskunde 

Blok 10 

les 112 

 

Taal 
Thema 8:  

les 3: 

Rijmen 

 

Spelling 
Thema 9:  

les 3 + les 5 

 

Frans 

Révision  

9 - 12 
 

WO 

Op de vlucht 

 

Beweeg- 

challenge 

 

TERUG 

NAAR 

SCHOOL 

(enkel op 

maandag en 

donderdag) 

 

 

 

 

Donderdag 

wanneer je 

terug naar 

school 

komt, hoor 

je welke 

taakjes je 

de komende 

dagen moet 

maken.  

 

MAGJES  

 

 

 

 

 

 

WO 

Discriminatie 

WO 

Discriminatie 

 

Taal: 

Luisteren: 

Luister- 

verhaal 

  



Hoe bekijk je filmpjes?  
Om een filmpje te bekijken, klik je op de blauwe tekst in het pdf-bestand 
(weekplanning) dat we elke week mailen. Het filmpje opent dan automatisch. 
Indien dit niet lukt, kan het zijn dat je op de blauwe tekst moet klikken en ook op de 
knop ‘Ctrl’ op je toetsenbord. Deze twee handelingen moet je samen uitvoeren. Dan 
opent de link naar het filmpje ook.   

  



De beweegchallenge van het 5de leerjaar! 

Omdat het is leuk om samen toch een beetje in beweging te blijven, starten we met  
met een ‘beweegchallenge'. Daag jezelf, papa of mama, je broer of zus iedere week 
uit met een nieuwe ‘beweegchallenge’. Is het gelukt? Welke medaille behaal jij?  
Je mag steeds een filmpje maken en doorsturen naar je juf!  

 Veel plezier!  
 

Bekijk het volgende filmpje en voer de bewegingen correct uit. 
 

Filmpje: Challenge 2 
 

Welke medaille behaal jij? 
 

Brons: Klem de bal tussen je voeten en gooi hem naar je handen. 
 

Zilver: Klem de bal tussen je voeten en gooi hem naar je handen. 
           Gooi de bal terug met 2 handen en vang hem met je voeten. 

Goud: In beide handen heb je een bal.  

           Gooi deze om de beurt naar je voeten en vang hem met je voeten. 

           Vang de bal daarna op met één hand. 

  

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


Spelling:  

Voor deze weekplanning maak je oefeningen in je werkboek van spelling.  

Extra oefenen op ‘Kweetet’ mag altijd.  

 

Moetjes: 

Thema 9: les 2: Afkortingen 

• Filmpje: Instructie les 9.2 

• Werkboek B pag. 39, oefening 5 en 6 

 

Thema 9: les 3 + les 5: Spreekwoorden en persoonsvorm in de tegenwoordige tijd 

• Werkboek B pag. 39-40, oefening 7 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.loom.com/share/e1d91fb238da4239991a48498cc21fc7


Taal:  

Voor deze weekplanning maak je oefeningen in je werkboek van taal.  

Extra oefenen op ‘Kweetet’ mag altijd. 

Moetjes: 

- Thema 8: les 2: Begrijpend lezen: Hoofdpersonages, inleiding, midden  

                            en slot in een verhaal aanduiden 

• Kijk- en leesboek B p.55 - 60 

• Affiche tekstsoorten 

• Werkboek B p. 39 - 40 oefening 1, 2, 3, 4 

Neem je kijk- en leesboek op pagina 55 en lees de informatie over de auteur te 

lezen. Daarna lees je de tekst ‘Zandsoep’ op pagina 56 en verder. Daarna los je de 

oefeningen op in je werkboek p. 39 en 40. 

 

- Thema 8: les 3: Over rijmen, ritme en gedichten 

• Alfabeestje p. 66 - 67 

• Werkboek B p. 41 - 42 oefening 1, 2 

Lees aandachtig p. 66 en 67 in je alfabeestje.  

Maak daarna de oefeningen in je werkboek. 

 

Magjes: 

- Luisteren: Luisterverhaal FC De Kampioenen 

• Kopieerblad ‘Paulientje op de dool’ 

• Luisterfragment 1 'Paulientje op de dool' 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihTdr6RF_ao


 

Wiskunde: 

Wanneer er een filmpje bij een les hoort, bekijk je deze vooraleer je start in het 

werkboek. Gebruik ook je rekenwijzer als extra hulp. 

Op Bingel kan je altijd extra oefeningen op de lessen maken.  

Moetjes 

 

- Blok 10: les 110: Verhoudingen omzetten in een breuk en een percent 

• Filmpje: Instructie les 110 

• Rekenwijzer nr. 8 a/b/c: Verhoudingen p. 27 - 28 

• Werkboek E p. 51 - 53 oefening 1 a-b, 2, 3 a, 4 a, 5 a-b 

 

- Blok 10: les 112: De relatie tussen afstand, tijd en snelheid vaststellen 

• Filmpje: Instructie les 112 

• Filmpje: Les 112: Extra uitleg bij oefening 3 

• Werkboek E p. 57 - 59 oefening 1, 2 a-b-c-d-e-f, 3 a-b, 4 

Bij oefening 1 voer jij de opdrachten uit (indien dit kan) in de tuin of in de gang van je huis of 

op een rustige plaats in de straat. Meet de tijd die je nodig hebt om deze opdrachten uit te 

voeren. Vul deze gegevens in de tabel in en beantwoord de vragen. 

 

https://www.loom.com/share/f62059a294ed475f8717bafb31673e21
https://www.youtube.com/watch?v=excaGUvtpxw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_cSfQkB6hyYkbW5A-PsJ9rzH6oiwnxF-0MNtp3lFtl6J3-tjGxBRvuWM
https://www.youtube.com/watch?v=-WRHG3zTq7Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QH5XZCgP-II3X3ACAcphmKquSc1CLwwwv9h3FCLPuJKMVMVU5d6cP7t0


 

 

Magjes: 

 

- Blok 10: les 110: Verhoudingen omzetten in een breuk en een percent 

• Filmpje: Instructie les 110 

• Rekenwijzer nr. 8 a/b/c: Verhoudingen p. 27 - 28 

• Werkboek E p. 52 - 53 oefening 3 b, 4 b, 5 c 

 

- Blok 10: les 112: De relatie tussen afstand, tijd en snelheid vaststellen 

• Filmpje: Instructie les 112 

• Filmpje: Extra uitleg bij oefening 3 

• Werkboek E p. 58 - 59 oefening 1, 2 g, 3 c 

 

 

 

  

https://www.loom.com/share/f62059a294ed475f8717bafb31673e21
https://www.youtube.com/watch?v=excaGUvtpxw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_cSfQkB6hyYkbW5A-PsJ9rzH6oiwnxF-0MNtp3lFtl6J3-tjGxBRvuWM
https://www.youtube.com/watch?v=-WRHG3zTq7Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QH5XZCgP-II3X3ACAcphmKquSc1CLwwwv9h3FCLPuJKMVMVU5d6cP7t0


WO 

Moetjes: 

Materiaal: werkbundel, filmpjes 

1. Mensenrechten 

Lees eerst de moeilijke woorden die bij dit onderwerp horen.  

Deze vind je terug in de rode kader.  

Bekijk onderstaande filmpjes. Deze informatie van de filmpjes heb je nodig voor 

oefening 1 en oefening 2.  

• Filmpje: Hoe zijn mensenrechten ontstaan?  

• Filmpje: Welke problemen zijn er nog rond mensenrechten?  

• Wie beschermt de mensenrechten?  

 

Extra informatie voor oefening 2 

Rechten= datgene waar je recht op hebt 

(Je hebt bijvoorbeeld recht op onderwijs.) 

Plichten= datgene wat je moet doen 

(Je hebt leerplicht dit wil zeggen dat jij verplicht wordt om te leren.  

  Dit kan op een school, in thuisonderwijs, ...) 

Bekijk onderstaande filmpjes voor oefening 3. Vul daarna in je werkboek naast de  

2 foto’s van Amnesty International en Unicef in wat deze organisaties volgens jou 

doen. Oefening 3c hoef je niet te maken.  

• Filmpje: Amnesty International 

• Filmpje: Unicef 

 

2. Op de vlucht  

Lees eerst de moeilijke woorden die bij dit onderwerp horen.  

Deze vind je terug in de rode kader. 

Bekijk onderstaand filmpje voor oefening 1 en oefening 2.  

Oefening 3 hoef je niet te maken.  

• Filmpje: Uitleg vluchtelingen 

Bekijk onderstaand filmpje voor oefening 4. Vul daarna oefening 4 en oefening 5 in.  

• Filmpje: Uitleg vooroordeel (oefening 4) 

 

https://www.loom.com/share/975eb577380b4ab89366a2724cc45590
https://www.loom.com/share/1a7e6c0c156640198c3c280b502a51ab
https://www.loom.com/share/2bbdf14884e04d0dbf55e591bfaa0fe7
https://www.loom.com/share/2bbdf14884e04d0dbf55e591bfaa0fe7
https://www.loom.com/share/2bbdf14884e04d0dbf55e591bfaa0fe7
https://www.youtube.com/watch?v=zCNZXDZ7cus
https://www.youtube.com/watch?v=vB2DJyg87OM
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-vluchtelingen-1/#q=vluchteling
https://www.youtube.com/watch?v=opT8ZLfo3Y8


 

Magjes: 

• Werkbundel ‘discriminatie’ 

Lees eerst de moeilijke woorden die bij dit onderwerp horen.  

Deze vind je terug in de rode kader. 

Bekijk onderstaande filmpjes. Deze informatie van de filmpjes heb je nodig voor 

oefening 1 en oefening 2. 

• Filmpje: Uitleg Jodenvervolging 

• Filmpje: Uitleg Jodensterren 

• Filmpje: Uitleg Kamp Auschwitz 

 

Bekijk onderstaande filmpjes. Deze informatie van de filmpjes heb je nodig voor 

oefening 3, 4, 5, 6 en 7. 

• Filmpje: Uitleg discriminatie  

• Filmpje: Uitleg vooroordelen 

 

- Naast het coronavirus gebeuren er dagelijks nog andere dingen in de wereld. 

  Je kan altijd de actualiteit volgen op ‘Karrewiet’. 

• www.karrewiet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.loom.com/share/24ad993865b84ca19ee9be2770a9f00b
https://www.loom.com/share/9abb2680f729491dad93e348856d9111
https://www.loom.com/share/86beaf8ec41a4d7b97cf97c00ffd17f7
https://www.youtube.com/watch?v=jUbx-2M8Cuw
https://www.youtube.com/watch?v=opT8ZLfo3Y8
http://www.karrewiet.be/


Frans 

Moetjes: 

Deze week studeer je voor Frans terug ‘Révision 9 – 12'.   
Voor deze lessen maak je de taak die op ‘Bingel’ staat.   
Herhaal heel goed deze woordenschat zodat je donderdag in de klas goed kan 
meevolgen.   
 

Magjes: 

Oefeningen unité 9- unité 12 (quizlet)  

 

 

 

 

 

 

  

https://quizlet.com/28181923/frans-revision-unite-9-unite-12-flash-cards/


Extra magjes! 
 

Dansen! 

Dans mee met de volgende filmpjes: 

• Just Dance: Mi Mi Mi 
• Just Dance: Ghostbusters 
• Just Dance: That power! 

 

 

 

De Kleurencirkel  

 
Een kleurencirkel is een cirkel waarin primaire 
kleuren en secundaire kleuren in elkaar 
overlopen.  

Wat is de kleurencirkel?  

 

Wat zijn primaire kleuren?  

 

Primaire kleuren of hoofdkleuren: magenta (roodroos), cyaan (blauw) en yellow 
(citroengeel). Deze kleuren kun je niet mengen uit andere kleuren maar met deze 
kleuren kun je bijna alle andere kleuren mengen.   

Secundaire kleuren of mengkleuren: als je twee primaire kleuren mengt krijg je een 
secundaire kleur:  
- Geel en rood: oranje  
- Geel en blauw: groen  
- Rood en blauw: paars  

Hier volgt de opdracht...  

Materiaal dat je nodig hebt:  
- Speelgoed, voorwerpen,... in de hoofd- en 
mengkleuren van de kleurencirkel  

Opdracht 1: foto - voorwerpen - kleurencirkel  
 
Ga voor elke kleur uit de kleurencirkel op zoek 
naar voorwerpen of speelgoed in je huis. Leg 
alles bij elkaar en ga nu sorteren zoals de 
kleurencirkel. Maak hiervan een super coole foto 
n stuur deze door naar je juf!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RwUda1XdMpY
https://www.youtube.com/watch?v=RYgIVc5Jvjg
https://www.youtube.com/watch?v=qfeiJD6_JZw


Opdracht 2: foto - kleding - kleurencirkel  

Dit kan je natuurlijk ook eens met al je kleding proberen. Ga overal opzoek naar 
kledingstukken in verschillende kleuren. Bv. een gele sok, groene broek, blauwe     T-
shirt, donkerblauwe trui, ... Probeer al die kledingstukken aan te trekken, zodat je zelf 
een kleurencirkel vormt. En maak hier dan eens een coole foto van! Wij zijn alvast 
benieuwd! 















 

 Paulientje op de dool 

 

                                                         VOOR HET LUISTEREN 

  

1.     Wat is de titel van het verhaal? 

  

……………………………………………………. 

  

2.     Waarover zal het verhaal gaan, denk je? 

  

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

  

 

 Bekijk de luisterstrip (  Luisterfragment 1 'Paulientje op de dool')  

 

NA HET LUISTEREN 

  

1.              Wie is Paulientje? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

2.              Waarom moet Marc voor Paulientje zorgen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

3.              In welk werelddeel ligt New York? 

https://www.youtube.com/watch?v=ihTdr6RF_ao


................................................................................................... 

  

4.              Zit er veel volk in het café als Marc binnenkomt? 

................................................................................................... 

  

5.              Vindt Paulientje het leuk om bij Carmen te zijn? Hoe weet je dat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

6.           Mag Pascale voor Paulientje zorgen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      Waarom wel of waarom niet? Geef 2 redenen. 

1.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

7.     Luistert de hond van meneer Boma goed? Hoe weet je dat? Wat gebeurt er? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

8.     Doortje is bang van de hond en wil verlof nemen als meneer Boma de hond bij zich 

houdt. 

Wat is de oplossing van meneer Boma? 

        

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

9.     Waarom zegt Fernand ‘Man, man man. Miserie...’. Geef 2 redenen. 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

10.  Wat bedoelt Marc als hij spreekt of ‘mijn bolleke’? 

................................................................................................... 

  

11.  Naar waar rijden Bieke en Marc? 

.................................................................................................. 

  

12.  Waarom twijfelt Maurice om de hond mee te nemen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

13.  Hoe heet de hond van meneer Boma? Waarom is dit eigenlijk wel heel grappig? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

14.  Wat is het vluchtnummer van Bieke? 

................................................................................................... 

  

15.  Is Bieke nog op tijd op de luchthaven? Hoe weet je dat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

16.  Welke taak krijgt Marc op de luchthaven? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Wat loopt er mis? 

      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

17.  Pascale is niet blij met de komst van de hond. Hoe lost Maurice dit op? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

18.  Wat denk je dat er verder zal gebeuren? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

19.  Kijk jij soms naar F.C. De Kampioenen op tv? Kijk je hier graag naar? Waarom wel of 

waarom niet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Vraagjes bij luisterfragment 1  (extra)  

 

 

 

 Benieuwd naar hoe de strip verdergaat? 

Hier vind je alvast het vervolg.  

Paulientje op de dool (deel 2) 

Paulientje op de dool (deel 3) 

Paulientje op de dool (deel 4) 

               

 

https://www.bookwidgets.com/play/t:wSqar_bXgSgGg02zPYsmjI8AEozHwYfloflXmNUpq_Q1WVVRNVY=
https://www.youtube.com/watch?v=27KLqBWPkrY
https://www.youtube.com/watch?v=jU_HnGUvaHY
https://www.youtube.com/watch?v=_OZ-Y1pcq54

