
Planning 6A – maandag 27/04/2020 
 

Hieronder vinden jullie een overzicht van jullie opdrachten voor deze week. De opdrachten zijn verplicht om te 

maken en hiervoor krijg je 1 week de tijd, behalve voor toetsen.  

 

OPDRACHTEN: 

❑ Maak onderstaande oefeningen in je WB: 

O Ex. 2 p.42 

O Ex. 4 p.43 (luisterfragment in bijlage) 

O Ex. 6 p.44 

Verbeter de oefeningen aan de hand van de correctiesleutel. Werk per oefening en verbeter ze meteen in een 

andere kleur. Maak daarna pas een volgende oefening. Klik hier om de correctiesleutel te openen. 

 

❑ Studeer de vervoeging van de 5 werkwoorden 

Gebruik je livre en je studeerschrift om de vervoeging van volgende werkwoorden in te studeren: 

- prendre p.23 = herhaling  

→ comprendre en apprendre worden op dezelfde manier vervoegd 

- attendre en entendre p.51 

- mettre p.59 

- vendre p.121 

Gebruik eventueel ook de flashkaarten om de vervoeging van de werkwoorden in te oefenen. 

Klik hier om deze werkwoorden in de tegenwoordige tijd in te oefenen. 

Klik hier om deze werkwoorden in de verleden tijd in te oefenen. 

 

❑ Maak de digitale oefeningen over de vervoeging van de werkwoorden. 

Maak deze oefeningen na het studeren van de leerstof. Op deze manier kan je jezelf toetsen. Zo kan je zien 

waar je nog op moet oefenen voor de echte toets van volgende week.   

- Klik hier om de oefeningen rond het werkwoord prendre te maken. 

- Klik hier om de oefeningen rond het werkwoord attendre te maken. 

- Klik hier om de oefeningen rond het werkwoord entendre te maken. 

- Klik hier om de oefeningen rond het werkwoord mettre te maken. 

- Klik hier om de oefeningen rond het werkwoord vendre te maken. 

 

❑ DEADLINE:  

Dinsdag 05/05/2020 ‘TEST - GRAM – Les verbes prendre, attendre, entendre, mettre en vendre’ 

Noteer deze deadline in je schoolagenda! Denk eraan dat je een beperkte tijdspanne krijgt om de toets in te 

vullen. Zorg dus dat je goed gestudeerd hebt tegen dinsdag, anders zal je de toets niet afkrijgen. 

 

EXTRA: 

❑ Maak vervolgens volgende oefeningen in het WB: 

GRAM – Les verbes 

O Ex. 3 p.43 

O Ex. 5 p.44 

O Ex. 7 p.45 

O Ex. 3 p.53 

O Ex. 6 p.54 

 

https://issuu.com/uitgeverijvanin/docs/eaej6_cahier_542082_03_cs_goed
https://www.bookwidgets.com/play/BQXNBQ?teacher_id=5313852894871552
https://www.bookwidgets.com/play/DQYHDQ?teacher_id=5313852894871552
https://www.bookwidgets.com/play/5S8T5L?teacher_id=5313852894871552
https://www.bookwidgets.com/play/RS59RZ?teacher_id=5313852894871552
https://www.bookwidgets.com/play/MS63ME?teacher_id=5313852894871552
https://www.bookwidgets.com/play/SS7XS7?teacher_id=5313852894871552
https://www.bookwidgets.com/play/3S7N3W?teacher_id=5313852894871552

