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Godsdienst :  

Thema  “Groeien in liefde en tederheid” 
Kinderen kunnen veel deugd beleven aan elkaars vriendschap. Vriendschap kan voor hen echter 

ook een bron zijn van verdriet. Vanuit de ervaring dat vrienden meer zijn dan speelkameraadjes, kunnen kinderen 

de kenmerken van vriendschap en liefde ontdekken : vertrouwen, eerlijkheid, aandacht, bevestiging, … . 

Het bevrijdende van de Blijde Boodschap is dat de liefde van God zich realiseert en uitdrukt in de liefde en de 

vriendschap die tussen mensen groeit. 

Fragment uit het leerplan godsdienst 

 
Wiskunde :  
Blok 7 
Getallenkennis :  Tabellen en diagrammen 
Metend rekenen : Koopjes en korting / Temperatuur en negatieve getallen / Oppervlakte van een 
cirkel 
Meetkunde : Kijklijnen / Mentaal verplaatsen in de ruimte 
Bewerkingen : Gemiddelde en mediaan  
 
Blok 8 

Getallenkennis :  Kenmerken van deelbaarheid 
Metend rekenen : Kapitaal en interest / Inhoud / Volumematen / Volume balk en kubus 
Meetkunde : Gelijkvormigheid en vervormingen 
Bewerkingen : Kommagetallen delen door kommagetallen  
 
Taal :  
Lezen : Persoonlijke  uitnodigingen kritisch lezen 

Hun mening geven over de hoofdpersonages uit een tekst 
Luisteren : Persoonlijke gevoelens neerschrijven bij een fictietekst 
Spreken : Een interview afnemen 
Schrijven : Formulieren invullen 
Taalsystematiek : Een stappenplan gebruiken om zinsdelen te benoemen 

   Vraagwoorden gebruiken bij het zoeken van zinsdelen 

 
 

Frans :  

Unité 30 : Je suis malade 
Een telefoongesprek voeren – zeggen wat er scheelt als je 
ziek bent 

Unité 31 : Vous savez où c’est ? 
De weg vragen en tonen 
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WO :  
 
Ik ken mezelf 

We proberen, met behulp van de tools op 
“Onderwijskiezer” een beeld van onszelf te 
schetsen. Stemmen de resultaten overeen 
met wat we dachten? Hoe kunnen deze 
resultaten ons helpen bij een studiekeuze? 
Welke keuzes kunnen we maken? Hoe is 
het secundair onderwijs gestructureerd? 

 
Onze zintuigen 

Over welke zintuigen beschikken we? Hoe werken onze zintuigen? Welke functie  hebben 
onze hersenen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ Maandag 3 februari : Zwemmen 

~ Zaterdag 8 februari : Eetdag 

~ Maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari : Krokusvakantie 

 

 
 
 

 

 

Werkstrategie 
Ik kan goed nadenken over een taak. 

 
 


