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Godsdienst : Thema : Grenzen van het leven 

                       Ontdekken hoe volgens het christelijk geloofsgetuigenis God  
                       grenzen open door Christus. 
                       Tot het besef komen dat christenen van vroeger en nu tot  
                       engagement komen omdat ze gehoor geven aan het roepen 
                       Van “mensen aan de rand”. 
 
 
Wiskunde : Blok 9  
                    Getallenkennis : Romeinse cijfers 
                    Bewerkingen : Bruto – netto – tarra 
                                            De ongelijke verdeling 
                                            Kommagetallen delen door een natuurlijk getal  
                                            van 2 of 3 cijfers (cijferen) 
                                            Breuk delen door een natuurlijk getal (hoofdrek) 
                   Meetkunde : Meetkundige relaties : gelijkvormigheid en vervorming 
                                        Transformaties en vormpatronen 
                   Metend rekenen : Omtrek en opp. van gekende vierhoeken en  
                                        driehoeken : herhaling + contexten en problemen 
                                        Omtrek en opp. van niet-veelhoeken 
                     
 
Taal : Thema 8: “Word een superdetective!”  
 
Taalbeschouwing : verwijswoorden en woorden die zinnen met elkaar 

verbinden herkennen en juist gebruiken, zinnen ontleden aan de hand van 
vraagwoorden en een schema. 
 
Lezen : voornaamste info terugvinden in een studietekst en die gestructureerd 

weergeven, inleidende zin van een samenvatting schrijven 
 
Spreken : een opsporingsbericht maken en voortbrengen, een telefoongesprek 
voeren 
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Frans : Unité 16 : - kunnen vragen en zeggen hoe iemand zich verplaatst 
            Herhaling van de geziene unités  
            Unité 17 : - iets kunnen zeggen over een woning en zeggen waar      
voorwerpen staan.  
                                                
 
W.O. : - Relationele opvoeding  

 
         - Losse onderwerpen  die de lln aanbrengen 
 
 

- Voorbereiding naar het fietsevenement  (Welke verkeersborden moet 
ik kennen? Waar moet ik fietsen? Hoe zorg ik voor mijn eigen 
veiligheid) Kan ook niet door gaan wegens de Corona-maatregelen! 

 
 
 
 

 
Woensdag 10 maart : pedagogische studiedag : leerlingen hebben vrijaf.  
 
Maandag 15 maart : Zwemmen (badmuts verplicht omwille van de veiligheid!) 
 
Vrijdag 19 : toneelvoorstelling “Een kind alsjeblieft” voor L5 en L6 in thema 
“Relationele opvoeding” 
 
Donderdag 1 april : sobere maaltijd in teken van de vasten in de klas 
 

 


