Vijfde leerjaar

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

Godsdienst : Thema: Natuur en cultuur
De leerlingen verkennen de innerlijke bewogenheid in de wereld van
kunst en cultuur.

Wiskunde : Getallenkennis: percenten, tabellen, diagrammen, grafieken, gemiddelde,
mediaan, ongelijke verdeling, bruto/tarra/netto

Hoofdrekenen: alle bewerkingen, ook kommagetallen en breuken
Cijferen:
alle bewerkingen (+ , - , x , : )
Metend rekenen: lengte, inhoud, gewicht, geldwaarde, temperatuur, omtrek en
Meetkunde:

oppervlakte van vlakke figuren
veelhoeken en ruimtefiguren

Herhaling en inoefening van de geziene leerstof.

Taal : Thema 10: “Bouwen aan de toekomst.”
begrijpend lezen: informatie in een zelfgemaakt schema plaatsen
de hoofdpersonages en de verhaallijn in een tekst zoeken
taalbeschouwing : herhaling: lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord,
werkwoord, verwijswoord, signaalwoord en zinnen onderzoeken
spreken: vragen beantwoorden en informatie ordenen, op gepaste wijze je mening geven
Herhaling en inoefening van de geziene leerstof.

Frans : Révision unité 17 - 20
Herhaling en inoefening van de geziene leerstof.

W.O. : Thema: Prettige parken
We ontdekken de beste tijd om een pretpark te bezoeken.
We interpreteren tijdsaanduidingen, stippelen de weg naar het park uit, verkennen het
landschap, denken na over hun toekomst, gaan aan de slag met plattegronden en tenslotte
zoeken en verkennen we digitale informatie.
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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.

JUNI = TOETSENMAAND !!!
In de klas stellen we een planning op: een toetsenrooster.
Die planning kan u terug vinden in de agenda en op kopie zodat u weet welke toets op welke dag wordt
afgenomen.
Iedere dag krijgen de leerlingen een uurtje tijd om vragen te stellen over de leerstof die ze reeds
ingestudeerd hebben. ( Oefenmateriaal te vinden in contractbundel + voor wiskunde: oefentoetsen
achteraan in werkschrift F. )
We wachten dus niet tot de avond voor de toets om te beginnen leren !
Vergeet ook niet op voorhand je spreekbeurt in te oefenen !

 Maandag 6 juni: Pinkstermaandag (leerlingen hebben vrijaf)
 Vrijdag 10 juni: Kazerne Dossin = uitstap met de fiets (zie info)
 Maandag 13 t/m vrijdag 24 juni: toetsen en spreekbeurten (zie rooster: wijzigingen zijn
steeds mogelijk)
 Dinsdag 14 juni: watersportdag = uitstap met de fiets (zie info)
 Maandag 27 juni: schoolreis (zie info)
 Dinsdag 28 juni: sportdag en oudercontact (zie info)
 Woensdag 29 juni: oudercontact (zie info)
 Donderdag 30 juni: laatste schooldag = einde om 12 uur.
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