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

Werkplan 30 

          

maandag 01/05/2017 tot vrijdag 05/05/2017 

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

uur maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag

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

09.10 L.B.V. L.B.V. kring

09.35 kring Nederlands: 
kijker 7.6 
begrijpend 

lezen

Nederlands: 
kijker 7.7 
begrijpend 

lezen

10.25 speeltijd

10.40 Frans 
afwerken 
module 9

Frans 
toets  

module 9

Frans 
Bingo: cijfers

11.10 rekenen B les 
106 breuken 

optellen

rekenen B les 
107 cijferen

rekenen B les 
108 

bewerkingen 
met haakjes

12.00 werktijd werktijd werktijd

12.20 boterhammentijd Boterhammentijd

12.45 middagspeeltijd Middagspeeltijd

13.40
Circus 

Sarasini

werktijd werktijd

15.00 Circus 
Sarasini werktijd schoolkring

15.20 Naar huis Naar huis Naar huis Naar huis

Werktijd

rekenen

R1 ☐ Herhaling bewerkingen sprong 7 en 8

R2 ☐

R3 ☐

taal

T1 ☐ woordpakket 13 p111, 112, 114, 115 en 116

T2 ☐

T3 ☐

Frans

F1 ☐ woordenlijst Frans boek 1A studeren

F2 ☐

taken voor mij alleen

X1 ☐

X2 ☐

Vrije expressie 

V1 ☐ Tekst schrijven op bestaande melodie (zie blog)

V2 ☐ Onderzoekskrantje lezen + vragen opstellen

V3 ☐

Ge
en
	sc
ho
ol

ga
st
kl
as
se
n



leerkring.geert@gmail.com 

Na een extra dagje rust beginnen we deze week met de gastklassen. Ik ben 
dinsdagvoormiddag op nascholing. Samen met mevrouw Katrien ga ik kijken 
hoe we co-teaching kunnen toepassen in onze klassen. 

In de namiddag gaan we oefenen voor circus Sarasini.  
 
Module 9 van Frans gaan we op donderdag toetsen en voor de rest gaan we 
het deze week rustig houden. 

Je kan ook al eens nadenken over een volgend project. 

Voor de vrije expressie ben ik benieuwd wie aan de slag kan met liedjes/
muziek/songteksten/… Je krijgt enkele liedjes zonder tekst en het is aan jullie 
om er eentje te kiezen en er tekst op te zetten. Je krijgt hiervoor 1 maand de 
tijd ;)  

 

Succes! 

Geert 

maandag, 01/05/2017

Geen school

dinsdag, 02/05/2017

woensdag, 03/05/2017

donderdag, 04/05/2017

Toets Frans module 9

vrijdag, 05/05/2017

schoolkring om 14.45 u.



 MEI	2017	

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

1				  
GEEN	SCHOOL	

2 3 4	  
TOETS	FRANS	
module	9

5					  
SCHOOLKRING

6 7

8	 9 10 11 
HERHALINGSTOETS		
FRANS	module	6,	7,	
8	en	9

12 13 14

15	
UITSTAP	
SPECTRUMSCHOOL  
MIDDELBAAR	

16 17 18	
TOETS	FRANS	
WOORDENSCHAT	
module	1	t/m	8

19 20 21

22	  
ZWEMMEN	

23 24 25 26 
GEEN	SCHOOL

27 28


