Vijfde leerjaar

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

Godsdienst : Thema “Elia”.
De leerlingen maken gedurende dit thema kennis met de profeet Elia. Ze leren hoe hij
door God wordt gezonden. Hierbij komen verscheidene teksten uit de Bijbel aan bod. De
leerlingen leren om deze Bijbelse verhalen op verschillende manieren te bekijken en
zoeken naar de symboliek.

Wiskunde : Getallenkennis: Breuken, kommagetallen, percenten
Percenten berekenen
Een verhouding weergeven met een percent
Hoofdrekenen: Natuurlijk getallen en kommagetallen delen door 5, 10, 25, 50, 100
Cijferen: Natuurlijke getallen delen door natuurlijke getallen van 2 of 3 cijfers
Metend rekenen: Omtrek en oppervlakte ruit
Meetkunde: Kijklijnen
Schaduwen
Taal : thema 5 (Ik kan wat jij niet kan! )
Spreken en luisteren: vragen formuleren, sleutelwoorden, gespreksconventies naleven,
samenvatten.
Lezen: de belangrijkste informatie (hoofdgedachte en sleutelwoorden) uit een tekst halen en
het overbodige schrappen, je mening geven
Taalbeschouwing : samenstellingen en afleidingen, zinsdelen herkennen
die iets zeggen over wat het onderwerp doet of wat of hoe het onderwerp is
Spelling : Woordpakket 7- 8 - 9

Frans : Unité 10 : Ik kan iemand beleefd aanspreken en kennismaken met meerdere
personen.
Unité 11 : Ik kan zeggen hoe iemand heet, over iemand iets vertellen, over iemands familie
iets vertellen.
Unité 12: Ik kan vragen en zeggen hoe laat het is, over mijn dagindeling praten,
tellen tot 60
Unité 1 t/m unité 12 : herhaling vocabulaire en grammaire
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W.O. : - Thema 6: ‘Dak boven je hoofd.’
- Bouwen en wonen doen we allemaal. Het bepaalt voor een groot deel ons welzijn en
geluk. Dat maakt van bouwen en wonen een primaire behoefte met grote impact op
ons leven en dat van onze planeet.
We bekijken de evolutie hiervan, de verschillende types van gebouwen, het
bouwproces en diverse beroepen uit de bouwsector.
- 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.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Maandag 10 januari: zwemmen (badmuts + €0,50 voor de locker)
Woensdag 12 januari: kriebelteam
Vrijdag 21 januari: wintersportdag
Donderdag 27 januari: rapport 2
Vrijdag 28 januari: pedagogische studiedag (leerlingen hebben vrijaf)
Dinsdag 1 februari: oudercontact (info volgt)
Woensdag 2 februari: oudercontact (info volgt)
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