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Godsdienst :  Thema: - Pasen 

 

 

 
 

 

 

Wiskunde :   Getallenkennis: Verhoudingen omzetten in breuken en percenten 

            Hoofdrekenen:   Bewerkingen met haakjes  

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met breuken 

            Cijferen:           Natuurlijke getallen delen door een kommagetal 

         Metend rekenen: Tijd – afstand – snelheid 

                                                 Verhoudingen: schaal  

Meetkunde:   Routebeschrijving +coördinaten  

              Spiegelingen, symmetrie en asymmetrie 

 

 

 

Taal :  Thema 8: “Word een superdetective!” 
  

begrijpend lezen: voornaamste info terugvinden in een studietekst en die gestructureerd  

     weergeven, inleidende zin van een samenvatting schrijven  

taalbeschouwing : verwijswoorden en woorden die zinnen met elkaar verbinden herkennen  

      en juist gebruiken, zinnen ontleden aan de hand van vraagwoorden en  

      een schema. 

spreken: een opsporingsbericht maken en voortbrengen, een telefoongesprek voeren 

 

spelling : Woordpakket 15-16  en werkwoordspelling  

 
 

Frans : Unité 17 : Ik kan vragen en zeggen hoe iemand zich verplaatst. 

    
               
 
 
 

Bij heel wat gebeurtenissen uit ons leven, als enkeling en als gemeenschap, willen 

wij feestvierend stilstaan. Daarbij grijpen wij vaak naar symbolen om het diepere 

van ons  bestaan uit te drukken.. 
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W.O. : - De grote verkeerstoets.  

De Grote Verkeerstoets is een online test voor het vijfde leerjaar. Deze toets bestaat uit 20 

meerkeuzevragen rond zeven thema's: verkeerstekens, voorrang, fietsuitrusting & 

zichtbaarheid, gedrag & attitude, passagiers, veiligheid en positie op de weg. 

 

 

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 4 april tot en met vrijdag 15 april: paasvakantie 

✓ Maandag 18 april: paasmaandag (leerlingen hebben vrijaf) 

✓ Vrijdag 29 april: schoolfotograaf 


