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Werkplan 35 

          
NIET VERGETEN : TOETS FRANS : module 11 maandag 12/06  
NIET VERGETEN : TOETS METEND REKENEN: donderdag 15/06 

maandag 05/06/2017 tot vrijdag 09/06/2017 

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

uur maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag

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

09.10 kring kring L.B.V. kring

09.35 Nederlands 
kijker 8.4 
schrijven

Nederlands 
kijker 8.5 
spreken/
luisteren

Nederlands 
kijker 8.6 
taalwijs

Nederlands 
kijker 8.7  
begrijpend 

lezen

10.25 speeltijd

10.40 Frans module 
11 pistes pour 

Parler

Frans module 
11 activités

Frans 
Module 11 sous 

la loupe + 
activités

Frans module 
11 à retenir

11.10 rekenen les 97 
oppervlakte 
trapezium

rekenen les 113  
oppervlakte 
veelhoeken

rekenen les 121 
oppervlakte 

niet-veelhoeken

rekenen 
herhaling 
metend 
rekenen

12.00 werktijd werktijd werktijd werktijd

12.20 boterhammentijd Boterhammentijd

12.45 middagspeeltijd Middagspeeltijd

13.40
dictee cito luister-

oefening

 
VLOT toets 

EDIT

15.00  
Afsluitkring werktijd werktijd

15.20 Naar huis Naar huis Naar huis

Werktijd

rekenen

R1 ☐

R2 ☐

R3 ☐

taal

T1 ☐ schrijfoefening: een brief naar Zwitserland

T2 ☐ spelling WP

T3 ☐

Frans

F1 ☐

F2 ☐

taken voor mij alleen

X1 ☐

X2 ☐

Vrije expressie 

V1 ☐ Tekst schrijven op bestaande melodie + opnemen!

V2 ☐ Onderzoekskrantje: vragen oplossen!

V3 ☐ Mijn talent in de kijker : presentatie maken

Ge
en
	sc
ho
ol



leerkring.geert@gmail.com 

Wat een fantastisch project hebben we net achter de rug. Ik ben er nog van 
aan het genieten. Jullie hebben allemaal kunnen schitteren. Ik ben dan ook 
zeer trots op jullie!! 
 
Deze week gaan we enkele toetsen afnemen. Je kan hiervoor niet studeren. 
Dit zijn de VLOT toetsen die we elk jaar afnemen. Geen stress dus. Jullie 
gaan dat zeer goed doen! 

Volgende week gaan we onze laatste toets van rekenen doen (dit schooljaar 
toch) Meten en metend rekenen. Bekijk de herhalingsoefeningen zeer goed en 
kom tijdig vragen stellen als er iets onduidelijk is. Ok?! 

Kijk ook op de maandplanning… Module 11 van Frans gaan we ook testen. 
En de sportdag komt er aan ;) We gaan naar de Lilse Bergen ;) 

Succes! 

Geert 

maandag, 05/06/2017

dinsdag, 06/06/2017

woensdag, 07/06/2017

donderdag, 08/06/2017

vrijdag, 09/06/2017



 Juni	2017	

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

29	mei 30	mei 31	mei 1	juni 2	Circus	Sarasini 3	Circus	Sarasini	 4

5 6 7 8 9 10 11	

12	TOETS	FRANS	
module	11

13	SPORTDAG 14 15	TOETS	METEN	
EN	METEND	
REKENEN	SPRONG	
7,	8,	9	en	10 
 
ST.-MARIA	slotfeest

16 17 18	

19 20 21 22 23 24 25

26 27	OUDERCONTACT 28	OUDERCONTACT 29 30 1	juli		 2	juli	




