
naam:………………………………………………………………………uit leerkring Geert 

Werkplan 13 

maandag 28/11/2016 tot vrijdag 01/12/2016 

☐ Ben je klaar met een taak? Kleur het vakje dan in! 

uur maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag

08.45 tentoonstelling 
JAM!

Actua + lezen Actua + lezen L.B.V. Actua + lezen

09.10 tentoonstelling 
JAM!

kring kring L.B.V. kring

09.35 Nederlands 
kijker 3.10 

taalwijs 
verwijswoorden

Nederlands 
kijker 3.11 
begrijpend 

lezen

Toneel  
Sint L.B.V

Rekenen MK 
Les 49  

vormleer

10.25 speeltijd

10.40 TOETS 
ONDERZOEKS

KRANTJE

Frans module 5  
lezen + 

oefening p 50

Nederlands 
kijker 3.12 
schrijven

 
gastklassen

TOETS 
begrijpend 

lezen + 
luisteren

11.10 TOETS 
ONDERZOEKS

KRANTJE

Rekenen: B  
les 46 

kommagetallen

Rekenen: MMR 
les 48 hoeken

 
gastklassen gastklassen  

om 11.30 uur

12.00 werktijd werktijd werktijd gastklassen gastklassen

12.20 boterhammentijd Boterhammentijd

12.45 middagspeeltijd Middagspeeltijd

13.40
L.O. 

Rekenen 
MMR les 47 
oppervlakte

werktijd L.O.

15.00
L.O. werktijd werktijd L.O.

15.20 Naar huis Naar huis Naar huis Naar huis

Werktijd

rekenen

R1 ☐ Les 45: afronden en schatten

R2 ☐ Herhaling sprong 4

R3 ☐

taal

T1 ☐ Begrijpend lezen (extra bundel werkplan)

T2 ☐

T3 ☐

Frans

F1 ☐ activités 1, 2, 4, 5 et 6 + à copier

F2 ☐ zelfevaluatie module 1, 2, 3 et 4 studeren

taken voor mij alleen

X1 ☐ Onderzoekskrantje 3 lezen (gezondheidseducatie)

X2 ☐

Vrije expressie 

V1 ☐ project (ideeën verzamelen)

V2 ☐ Vrije tekst naar keuze + illustratie

V3 ☐



V1: Je werkt samen met je groepje aan een kunstwerk rond 
Benjamin Verdonck. Deadline 18 november (2 weken dus) 

leerkring.geert@gmail.com 

Jullie hebben geluk deze week…  
De Sint komt (als jullie braaf zijn geweest) op bezoek! Woensdag is het weer 
toneel en misschien heeft hij wel iets meegenomen voor ons…  
Ook vrijdag kan de pret niet op want dan krijgen jullie 2 uurtjes extra 
beweging.  
En om het feest helemaal compleet te maken, gaan we maandag naar ons 
kunstwerk kijken van JAM! 

Ow ja… maandag hebben we ook nog een toets over ons tweede 
onderzoekskrantje. We hebben ons goed voorbereid dus geen stress! 

Deze week ben ik enkele momenten uit de klas. Jullie zullen daarom op 
woensdag geen L.B.V hebben maar wel twee uur op donderdag.  Jullie zullen 
ook enkele momenten op gastklas worden gestuurd.  
 
Uiteraard met werk om daar te maken. Ik verwacht dan ook dat deze week 
alle taken klaar zijn! 

Succes. 

Geert 

V2: Je schrijft een tekst. Het onderwerp en tekstsoort 
(historisch verhaal, gedicht, uitnodiging,…) kies je zelf. Bezorg mij 
eerst een kladversie (op mail of papier). Nadien werk je het netjes 
uit (op computer, glogster of papier) en voorzie je er een 
illustratie bij. 

maandag, 28/11/2016

TOETS ONDERZOEKSKRANTJE 2

dinsdag, 29/11/2016

woensdag, 30/11/2016

donderdag, 01/12/2016

vrijdag, 02/12/2016



NOVEMBER	2016	

 kunstproject : deadline vrijdag 18 november

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

7 8 9 10 11		GEEN	SCHOOL 12 13	

14	 15	TOETS	dictee	
woordpakket	4

16 17 18	TOETS	
rekensprong	3 

19 20	

21 22 23 24		TOETS	FRANS	
module	4	+	dialoog

25	 26 27	

28	TOETS	
onderzoekskrant	2

29 30	 1	december 2	december 3	december 4	december


