
Toetsenplanning december 2019    5de lj 
 

Datum Vak & Vakonderdeel 

Woensdag 4 december Wiskunde : Getallenkennis 

Donderdag 5 december Wiskunde : Bewerkingen (Hoofdrekenen) 

Maandag 9 december Wiskunde : Bewerkingen (Cijferen) 

Taal : Spelling  

Dinsdag 10 december Taal : Taalbeschouwing  

Wiskunde : Metend rekenen 

Woensdag 11 december Wiskunde : Meetkunde 

Taal : Begrijpend lezen 

Donderdag 12 december Taal : Luisteren 

W.O. (inclusief verkeer) 

Vrijdag 13 december Frans : grammaire en vocabulaire  

Maandag 16 december Creatief schrijven 

Doorheen ganse 

toetsenperiode!!! 

 Frans : Technisch lezen en mondelinge expressie (zie 

bladwijzer van juf Sandra) 

 

 

Wiskunde : leerstof van BLOK 1 tot en met BLOK 4 

Metend rekenen  Lengte – gewicht – inhoud 

 Tijd : kloklezen 

 Omtrek en oppervlakte van vierkant, rechthoek, parallellogram 

 Oppervlaktematen (incl.km³) 

Meetkunde   Meetkundige relaties : evenwijdig en loodrecht, spiegelingen 

 Vormleer : vierhoeken, diagonalen, vierhoeken classificeren en 

tekenen 

 Ruimtelijke oriëntatie : plaats-en routebeschrijving, zich 

mentaal verplaatsen in de ruimte 

Getallenkennis Natuurlijke getallen tot 1 000 000 + getallenpatronen 

Afronden, schatten en schattend tellen 

ggd en kgv 

Breuken als operator en rationaal getal, kommagetallen omzetten in 

breuken en omgekeerd 

Bewerkingen: 

Hoofdrekenen 

Optellen en aftrekken met natuurlijke getallen tot 100 000, decimale 

getallen en breuken 

Vermenigvuldigen met natuurlijke getallen, kommagetallen, breuken 

en machten (van 5, 10, 25, 50) 

Werken met het zakrekenmachine  

Bewerkingen: 

Cijferen 

Optellen en aftrekken met natuurlijke getallen en kommagetallen 

Vermenigvuldigen met natuurlijke getallen en kommagetallen 

  

 

 

Taal 

Spelling  Werkwoorden schrijven in de t.t.en de v.t. 

Moeilijke woorden ( spellingsmoeilijkheden van gans dit trimester ) 

Taalbeschouwing  Onderwerp en  persoonsvorm ( t.t. en v.t.) 



Begrijpend lezen Vragen over een tekst beantwoorden 

Soorten teksten herkennen  

De hoofgedachten van een tekst achterhalen en formuleren 

Karaktereigenschappen van personen 

Zinnen  chronologisch ordenen 

Werken met tabellen en diagrammen 

Een cartoon, een karikatuur en korte strip 

  

 

Frans 

Frans Unité 1 tot en met 9 

  

 

WO(inclusief VERKEER) 

Lesonderwerpen W.O Aangeduide  lessen in je dikke map (rekkermap) + verkeer (juf 

Sandra) Oefenen op : www.verkeerstoets.be 

 

 

 


