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Godsdienst :  Thema  “Bijbel”. 

 

 

 
 

 

 

Wiskunde :   Getallenkennis: Getallen toto 10 000 000 

    Negatieve getallen 

    Deelbaarheid door 2, 4, 5, 25 en door machten van 10 

    Blok- en staafdiagrammen en lijngrafieken 

Hoofdrekenen:  Gemiddelde en mediaan 

    Kommagetallen vermenigvuldigen met kommagetallen 

    Natuurlijke getallen delen door kommagetallen 

Cijferen: Kommagetallen vermenigvuldigen met kommagetallen 

   Kommagetallen delen door kommagetallen 

Metend rekenen: Temperatuur 

   Landmaten 

   Geld: Koopjes – korting – kapitaal – interest  

   Oppervlakte- en landmaten 

Meetkunde: Veelhoeken en niet-veelhoeken onderscheiden en benoemen 

        Veelhoeken tekenen 

        De cirkel 

       Bouwsels en andere constructies 

       Ruimtefiguren  

 

 

Taal :  thema 6 (Gekke uitvinders en ontdekkers)  

 begrijpend lezen: leren instructies leren uitvoeren, een handleiding  en een tekst schrijven  

bij hun uitvinding, de verhaallijn en de gevoelens van het hoofdpersonage in een 

schema schrijven, m.b.v. sleutelwoorden een schema maken van een informatieve tekst. 

Spreken en spreken: door gesprek de zin en onzin van uitvindingen nagaan 

taalbeschouwing : onderwerp en persoonsvorm, andere zinsdelen (wie? Wat? Hoe? 

Waar?, …?) , de functie en het gebruik van bn, meervoudsvormen van zn, 

verwijswoorden 

 

spelling : Woordpakket 10 - 11 en werkwoordspelling  

Ze ontdekken dat dit boek een bijzondere betekenis kan hebben in hun leven. 

Ze zien in dat mensen in hun verhaaltradities en ‘ heilige boeken’ een godsdienstige 

kijk op het leven  verwoorden en doorgeven. Ze verkennen het Nieuwe Testament. 
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Frans : Unité 13 : Ik kan vragen en zeggen hoe oud iemand is, over mijn gezin en mijn huisdieren  

  praten, tot 100 tellen. 

  Unité 14: Ik kan over kleding spreken, zeggen wat ik graag draag. 

  Unité 15 : Ik kan zeggen hoe mensen eruitzien, lichaamsdelen benoemen, een bevel geven. 
              
                                                       
 
 

W.O. : - Thema 5: ‘Wat wordt het?’ 

In dit thema komen leerlingen alles te weten wat ze nodig hebben om een duidelijk en goed 

geïnformeerd antwoord te geven op de vraag: ‘Wat wil je later worden?’.  

Dit door kennis te maken met de verschillende jobs in de wereld en alle onderdelen te 

bespreken die belangrijk zijn bij het maken van een juiste studie- en beroepskeuze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

✓ Dinsdag 1 februari: oudercontact  

✓ Woensdag 2 februari: oudercontact  

✓ Zaterdag 5 februari: eetdag 

✓ Maandag 7 februari: zwemmen (badmuts + €0.5 voor de locker) 

✓ Donderdag 17 februari: dikke truiendag 

✓ Vrijdag 25 februari: carnaval 

✓ Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart: krokusvakantie 

De vocabulaire en grammaire uit de vorige hoofdstukken REGELMATIG herhalen!!!!!!!!!! 


