
 

Online planning 5B week 4 mei 2020 t.e.m. 8 mei 2020 
 

Tijdstip Individueel, Meet (verplicht) of Meet 
(vrijblijvend) 

Wat (inhoud) staat er op het programma? 

 

Maandag 4 mei 2020 

10u00-11u00 Meet met volledige klasgroep (verplicht) Vooruitblik taken deze week + afspraken 

11u00-12u00 Individueel Wiskunde: Blok 8 - Les 9 (deel 2) kgv zie 
taak in Classroom (niet in werkboek) 
Lln. die vandaag expressief lezen, lezen 
teksten al eens hardop. 

13u00-13u45 Meet met lln. die nog vragen hebben 
(vrijblijvend) 

 

14u00-14u15 Meet met juf Lotte voor Lander, Mona, Jente 
(verplicht: Meetlink in Classroom) 

Taal: werkboek C, p. 65-67 expressief lezen 
in rollenspel 

14u15-14u30 Meet met juf Lotte voor Remi, Helena, Daan 
(verplicht: Meetlink in Classroom) 

Taal: werkboek C, p. 65-67 expressief lezen 
in rollenspel 

14u30-14u45 Meet met juf Lotte voor Hanne, Elle, Lena 
(verplicht: Meetlink in Classroom) 

Taal: werkboek C, p. 65-67 expressief lezen 
in rollenspel 

Tijdstip naar keuze  Taal: herhalingstaak zinsdelen (zie 
Classroom) 
Frans: livre p. 102, exercices 9-10 

TIP: - Oefen elke dag Frans: zowel woordenschat als werkwoorden vervoegen, klokjes lezen, futur proche, oefen je woordenschat op Quizlet 
(link bij Frans in Google Classroom)… -Verlies je moederdagcadeau niet uit het oog: zondag 10 mei= Moederdag.  -Vergeet de 
Bingeltaakjes niet.  -Denk aan je weekopdracht godsdienst + W.O.  -Maak oefeningen uit je werkwoordenbundel. 
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Tijdstip Individueel, Meet (verplicht) of Meet 
(vrijblijvend) 

Wat (inhoud) staat er op het programma? 

 

Dinsdag 5 mei 2020:  Lander is jarig, hiep hiep hoera! 

09u00-10u00 Individueel Wiskunde: Blok 8 - Les 9 (deel 3) + Blok9 - 
Les 4 (deel 1): deelbaarheid.  
Zie taak in Classroom (niet in werkboek) 
Lln. die vandaag expressief lezen, lezen 
teksten al eens hardop. 

10u00-11u00 Vrijblijvende Meet voor lln. met vragen  

11u00-11u30 Meet met 8 lln. (verplicht) 
Lander, Mona, Remi, Jente, Helena, Hanne, 
Daan, Atakan 

Frans: ‘J’ai un chouchou à la maison’ 
oefenen + herhalen werkwoorden + uitleg 
oefening cultuur. 

11u30-12u00 Meet met 8 lln. (verplicht) 
Elle, Kaat, Noor, Kobe, Hasse, Gisem, Lena, 
Sara 

Frans: ‘J’ai un chouchou à la maison’ 
oefenen + herhalen werkwoorden + uitleg 
oefening cultuur. 

12u30-13u00 Meet met 7 lln. (verplicht) 
Azra, Valérie, Mateo, Kerem, Marthe, Devon, 
Jack 

Frans: ‘J’ai un chouchou à la maison’ 
oefenen + herhalen werkwoorden + uitleg 
oefening cultuur. 

14u00-14u15 Meet met juf Barbara voor Atakan, Noor, 
Devon (verplicht) 

Taal: werkboek C, p. 65-67 expressief lezen 
in rollenspel 

14u15-14u30 Meet met juf Barbara voor Kaat, Sara, 
Valérie (verplicht) 

Taal: werkboek C, p. 65-67 expressief lezen 
in rollenspel 

14u30-14u45 Meet met juf Barbara voor Hasse, Mateo, 
Kobe (verplicht) 

Taal: werkboek C, p. 65-67 expressief lezen 
in rollenspel 

14u45-15u00 Meet met juf Barbara voor Gisem, Marthe, Taal: werkboek C, p. 65-67 expressief lezen 
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Jack (verplicht) in rollenspel 

15u00-15u15 Meet met juf Barbara voor Azra, Kerem, Jack 
(verplicht) 

Taal: werkboek C, p. 65-67 expressief lezen 
in rollenspel 

Tijdstip naar keuze Individueel Spelling: Thema 8 - Les 10 (deel 2) 
Frans: p. 105 (cultuur) 

TIP: - Oefen elke dag Frans: zowel woordenschat als werkwoorden vervoegen, klokjes lezen, futur proche, oefen woordenschat via Quizlet 
(link in Frans op Classroom)… -Verlies je moederdagcadeau niet uit het oog: zondag 10 mei= Moederdag.  -Vergeet de Bingeltaakjes niet. 
-Denk aan je weekopdracht godsdienst en w.o.  -Maak oefeningen uit je werkwoordenbundel  -Ga een muzische of sportieve uitdaging aan 
(veel tips op onze website!) 
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Tijdstip Individueel, Meet (verplicht) of Meet 
(vrijblijvend) 

Wat (inhoud) staat er op het programma? 

 

Woensdag 6 mei 2020 

09u00-10u00 Individueel Wiskunde: Blok 8 - Les 10: zowel oefeningen 
in het werkboek als taak rond relatie 
percenten, kommagetallen, breuken (bekijk 
goed taak in Classroom) 

13u00-14u00 Vrijblijvende Meet voor lln. met vragen  

Tijdstip naar keuze Individueel Taal: Thema 8 - Les 6 woordsoorten 
Frans: herhaling C9-C12, livre p. 106-107, 
exercices 1,2,3,4 

TIP: - Oefen elke dag Frans: zowel woordenschat als werkwoorden vervoegen, klokjes lezen, futur proche, oefen je woordenschat via 
Quizlet (link in Classroom onder Frans)... -Verlies je moederdagcadeau niet uit het oog: zondag 10 mei= Moederdag  -Vergeet de 
Bingeltaakjes niet.  -Maak oefeningen uit je werkwoordenbundel  -Ga een muzische of sportieve uitdaging aan (veel tips op onze website!) - 
Denk aan je weekopdrachten voor godsdienst en w.o. 
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Tijdstip Individueel, Meet (verplicht) of Meet 
(vrijblijvend) 

Wat (inhoud) staat er op het programma? 

 

Donderdag 7 mei 2020 

09u00-10u00 Individueel Wiskunde: Blok 9 - Les 1: lengte, gewicht, 
inhouden (niet in werkboek, taak in 
Classroom) 

10u00-11u00 Vrijblijvende Meet voor lln. met vragen  

11u00-11u30 Meet met 12 lln. (verplicht) 
Lander, Mona, Remi, Jente, Helena, Hanne, 
Daan, Atakan, Elle, Kaat, Noor en Kobe 

Frans: herhaling C9-C12, livre p. 107 
exercices 5, 6, 7, 8, 9 

11u30-12u00 Meet met 11 lln. (verplicht) 
Hasse, Gisem, Lena, Sara, Azra, Valérie, 
Mateo, Kerem, Marthe, Devon en Jack 

Frans: herhaling C9-C12, livre p. 107 
exercices  5, 6, 7, 8, 9 

Tijdstip naar keuze Individueel Spelling: werkwoorden (taak in Classroom) 
Frans: herhaling C9-C12, exercices 5, 6, 7, 
8, 9 

TIP: - Oefen elke dag Frans: zowel woordenschat als werkwoorden vervoegen, klokjes lezen, futur proche, oefen je woordenschat via 
Quizlet (link onder Frans in Classroom)… -Verlies je moederdagcadeau niet uit het oog: zondag 10 mei= Moederdag.  -Vergeet de 
Bingeltaakjes niet.  -Maak oefeningen uit je werkwoordenbundel  -Ga een muzische of sportieve uitdaging aan (veel tips op onze website!) 
-Denk aan je weekopdracht voor godsdienst en voor w.o. 
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Tijdstip Individueel, Meet (verplicht) of Meet 
(vrijblijvend) 

Wat (inhoud) staat er op het programma? 

 

Vrijdag 8 mei 2020 

09u00-10u00 Individueel Wiskunde: Blok 9 - Les 2:  WB B p.63-64 

13u00-14u00 Vrijblijvende Meet voor lln. met vragen  

14u00-15u00 Meet met volledige klasgroep (verplicht) Evaluatie week 3 

Tijdstip naar keuze Individueel Frans: herhaling C9-C12 livre p. 108 
exercices 10-11 
Godsdienst: weekopdracht rond liedjes 
W.O.: schrijfopdracht ‘Wat heeft een mens 
nodig om zich goed te voelen?’ 

TIP: - Oefen elke dag Frans: zowel woordenschat als werkwoorden vervoegen, klokjes lezen, futur proche, oefen je woordenschat via 
Quizlet (link onder Frans in Google Classroom)… -Verlies je moederdagcadeau niet uit het oog: zondag 10 mei= Moederdag.  -Vergeet de 
Bingeltaakjes niet.  -Maak oefeningen uit je werkwoordenbundel  -Ga een muzische of sportieve uitdaging aan (veel tips op onze website!) - 
Vandaag worden de weekopdrachten godsdienst en w.o. ingeleverd. 
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