Naam:

Opdrachten week 1

Benodigdheden

1

Leessbingo: lees tenminste een kwartier
per dag in een zelfgekozen leesboek.

werkblad

2

Taal: Schrijfopdracht: Een krant maken.
Voor uitleg zie bijgevoegd werkblad.

PC + werkblad

Klaar?

Hoe ging
het?

Leuk?











Frans:

3

Unité 29 :
- woordenschat meermaals beluisteren
via Bingel en nazeggen.
- groene kader p. 59 minstens 2 keer
schrijven in huiswerkschrift.
- groene kader ( woordenschat )
studeren
- gele kader : werkwoord mettre
studeren
- tekst p. 58 twee keer luidop lezen.
- werkboek p. 52 e.v. : oef. 1A en 1B,
oef. 2A en 2B en oef. 3A.
- alle taken op Bingel maken voor
Frans.
Frans (AXEL): U13 :
- groene kader p. 55 twee keer
overschrijven in huiswerkschrift.
- groene en gele kader is
aangebracht, kennen ze. Dus
oefenen maar.
- tekst p. 54 lezen.
- werkboek p. 48-49 : oef. 3A en
3B, oef. 6, oef. 8.
- woordjes knippen en studeren
- Bingel taken van Frans maken.

Boek en
werkboek Frans
PC



Naam:

4

5

MUVO: Zie bijgevoegd opdrachtenblad
Computer: Op bingel staan voor jullie
oefeningen klaar voor elke dag. Zowel
voor wiskunde als taal als Frans als
spelling. Maak ze niet allemaal in één
keer. Probeer dit te spreiden over de
week.

Tekenpapier +
werkblad





PC





werkwoordenblok





Boek spelling +
werkblad






6

Taal spelling: Iedereen heeft zijn
werkwoordenblok mee uit de klas.
Dagelijks maak je 3 bladzijden. Indien
nodig kan je je werkwoordenkaart
terugvinden in je spellingsschrift.

7

Taal: spelling
Woordpakket 13

8

Neem je werkboek van wiskunde erbij
en maak volgende pagina’s.
Les 90 blz 61-63 en les 93 blz 70-72.
Bekijk ook even het opdrachtenblad dat
hierbij hoort.

Werkboek
wiskunde +
werkbladen



9

Taal: schrijfopdracht zie op bijgevoegd
blad.

werkblad



10

Extra Voor Kamil, Mathis, Matisse,
Jordi. Kijk op bijgevoegd blad.

werkblad


 

