Vijfde leerjaar

Gesubsidieerde Vrije Basisschool
“De Vlieger” – Heffen
Steenweg op Heindonk 8
2801 Heffen
Tel. en fax: 015/27.26.75

Godsdienst : Thema « Advent en Kerstmis »
Thema “Solidariteitsproject bij de campagne van Welzijnszorg 2021”
Ter verduidelijking volgen enkele doelen van dit thema
 … herkennen de symbolen van de advent
 … de advent duiden als tijd van voorbereiding op Kerstmis
 … verband leggen tussen de actie Welzijnszorg en Kerstmis
Wiskunde : Getallenkennis: Verhoudingen
Procent lezen en noteren
Hoofdrekenen: natuurlijke getallen en kommagetallen delen door natuurlijke getallen
Cijferen: natuurlijk getallen en kommagetallen delen door een natuurlijk getal < 10
Metend rekenen: Hoekgrootte
Omtrek en oppervlakte driehoek
Meetkunde: driehoeken

Taal : thema 4 (Eten wat de pot schaft)
begrijpend lezen: soorten teksten
de bedoeling van de schrijver
informatie uit een tekst halen
spreken: eigen mening geven,
gesprekconventies naleven
taalbeschouwing : de vormkenmerken van een tekst
het onderwerp, de persoonsvorm, de andere delen van de zin
1e, 2e en 3e persoon enkelvoud en meervoud
spelling : Begrippen inoefenen : infinitief, persoonsvorm, stam
Schrijven van de pv. in de t.t. en de v.t. (met of zonder klank- verandering)

Frans : Unité 9 : Vocabulaire : Ik kan praten over het weer

Unité 1 t/m unité 9 : herhaling vocabulaire en grammaire
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W.O. : - Thema 3: ‘Wegwijzers
Al dan niet met behulp van een atlas informatie van ons land verzamelen zowel
staatkundig als natuurkundig.
De symbolen van de Vlaamse Gemeenschap benoemen.
- Kranten in de klas
De opbouw van een krant – lay-out – hoofdzaken van een nieuwsbericht – nieuws
navertellen
Reclame en anti-reclame
- Spreekbeurt
Praten over een interessant/bekend/beroemd persoon
Actiepunt: Dit jaar besteden we binnen onze graad extra aandacht aan ‘ZELFSTANDIGHEID’.
Hieronder verstaan we volgende kernvragen.
✓ Ik kan mijn taken zelfstandig plannen.
✓ Ik kan de tijd nodig om taken uit te voeren inschatten.
✓ Ik kan mijn eigen planning bijsturen.
✓ Ik kan een geschikte werkplek uitkiezen.
✓ Ik kan mijn werkplek organiseren.
✓ Ik kan, zonder hulp, het nodige materiaal uitkiezen en
gebruiken.
✓ Ik kan kritisch kijken naar mijn werkwijze en het resultaat.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vrijdag 3 december: Sint komt op bezoek
Maandag 13 december: zwemmen (badmuts + €0.5 voor de locker)
Woensdag 22 december: oudercontact (info volgt)
Donderdag 23 december: oudercontact (info volgt)
Vrijdag 24 december: halve dag school
Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari: kerstvakantie

BELANGRIJK ! ! ! !
December is een toetsenmaand. Een programma werd opgemaakt. (zie toetsenplanning in bijlage)
Elke dag krijgen de leerlingen de tijd om vragen te stellen over de leerstof die ze reeds ingestudeerd
hebben. We wachten dus de avond voor de toets niet af vooraleer we beginnen te studeren.
TIJDIG BEGONNEN , IS HALF GEWONNEN ! ! !
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