
WO Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? 3 kopieerbladen

“Er was eens een zaadje
en een eitje”

Laptop Werkboek D: blz. 32-33

Livre, Cahier en studeerschrift

Leesboek
Bingel

Instructie? 
Op papier? Filmpje? 
Waar kan je dit vinden?

Zie dagopdrachten van je
leerkracht

Gebuik je werkwoord-
schema

Tips: Gebruik een geodriehoek en werk nauwkeurig.
  
 Neuzeneuzeboekje blz. 110 en 111

Lees aandachtig de tekst. Zoek de 
woordjes die je niet begrijpt op in een 
woordenboek (achteraan Livre). Noteer 
de woordjes en de betekenis in je 
studeerschrift. Lees vervolgens de tekst 
nog eens luidop. Maak ten slotte alle 
oefeningen.

Er staan nieuwe strips in je bib
op Bingel!

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Invulblad: dit kreeg je in je
plastic zakje met school-
materiaal

Link: zie dagopdrachten van je 
leerkracht

L145: Schaduwen
Texte de base (Livre p. 58) + Exercice 5 
(Cahier p. 54) + Woordjes (Livre p. 59) 
3x kopiëren op papier in studeerschrift 
of digitaal (zie mail). 

/

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?) 6A: juf Priscilla (via mail)

      meester Bruno (via videochat)
6B: meester Peter (via mail en 
       via videochat)
De link wordt rond 9uur gemaild

6A: juf Priscilla (via mail)
      meester Bruno (via videochat)
6B: meester Peter (via mail en 
       via videochat)
De link wordt rond 9uur gemaild

6A: juf Priscilla (via mail)
      meester Bruno (via videochat)
6B: meester Peter (via mail en 
       via videochat)
De link wordt rond 9uur gemaild

Via mail:                                                    
Mme Witters: evy.
witters@ursulinenmechelen.be Mme 
Dubourg: laurie.
dubourg@ursulinenmechelen.be

/

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig 
voor deze opdracht? 
Waarvan hoeveel tijd op
computer? 

meester Bruno (via videochat)

25 min, geen computer nodig, tenzij 
woordjes digitaal worden gekopieerd.

15' lezen

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? 6B: meester Peter (via mail en

Vandaag voor 19u00 digitaal verzenden 
of foto doorsturen indien taak werd 
gemaakt in studeerschrift.

/

via videochat)
De link wordt rond 9uur gemaild


