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Godsdienst : Vasten en Pasen 

Thema  “Heilige Geest en vormsel” 

 

 

 

 

 

Wiskunde :  
Blok 10 
Bewerkingen : Een ongelijke verdeling uitvoeren. 

 Bewerkingen met haakjes en volgorde van bewerkingen 
Meten en metend rekenen : Rekenen met schaal 

            De invloed van schaal op oppervlakte en volume 
            Volume en inhoud van een cilinder 

             Relatie volume-inhoud-gewicht van water 
            Soortelijk gewicht 

Meetkunde : Constructies    

Taal :  
Spreken : In groep spreken over voorbeelden van zintuigelijke 

manipulatie 

                Een uiteenzetting als reisconsulent geven 

Lezen : Kritisch reclame bekijken 

Teksttypes herkennen en de bedoeling van de schrijver 

achterhalen 

Studerend lezen : Een tekst samenvatten tot een duidelijk geheel 

Schrijven : Een tekst samenvatten en een teksttype kiezen 

Taalsystematiek : Woordsoorten herkennen  

                             Trappen van vergelijking 

                             Verwijswoorden en signaalwoorden 

 

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  

 

 

Naar aanleiding van het vormsel van kinderen bij het einde van de lagere school 

handelt dit thema over de betekenis van de Heilige Geest. Het haakt in op de 

wens van het kind naar en soms ook de angst voor de volwassenheid. 
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WO :  
Veilig in het verkeer 
Waarom is er een verkeersreglement? Welke verkeersregels 
zijn belangrijk voor ons? Hoe kunnen we zelf meewerken aan 
verkeersveiligheid? … 

 

 

 

 

 

 

 
Leven in een middeleeuwse stad 
Mechelen is een prachtige middeleeuwse stad. 

Wanneer de omstandigheden het toelaten gaan we op 
zoek naar restanten uit de glorierijke geschiedenis. We 
spelen zelf gids voor onze klasgenoten en gaan ons dus 
grondig moeten voorbereiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Woensdag 10 maart : Pedagogische studiedag ( vrijaf voor de kinderen) 

 Donderdag 1 april : Sobere maaltijd 

 Maandag 5 april tot en met vrijdag 16 april : Paasvakantie 

 

 

 

 

 


