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Veel succes!! 

 

DATUM TOETSEN 

Maandag 2 december    

Dinsdag 3 december   

Woensdag 4 december  bezoek SINT  

Donderdag 5 december  getallenkennis (U8 LS) 

Vrijdag 6 december    meetkunde (U8 toets) 

  

Maandag 9 december  W.O. 

Dinsdag 10 december  cijferen + taalbeschouwing 

Woensdag 11 december  meten en metend rekenen  

Donderdag 12 december  hoofdrekenen + spelling (namiddag Githo) 

Vrijdag 13 december  SPORTDAG  

  

Maandag 16 december  Frans 

Dinsdag 17 december  toepassingen 

Woensdag 18 december  Rapport + oudercontact 

Donderdag 19 december   

Vrijdag 20 december   

  



Extra informatie toetsen!!! 
 
⚫ Wiskunde:  ➢ Getallenkennis 

Herhalingsles paarse wb. P 12-13 + oefentoets 
Kompasje: blz. 16 = te kennen!  

 
   ➢ Hoofdrekenen 

Herhalingsles paarse wb. P 22-23 + oefentoets 
Procenten zeker nog herhalen! LET OP rekenblad van je 

            helpertjeskaftje mag je niet gebruiken! 
 

   ➢ Cijferen 
 Herhalingsles paarse wb. P 16-17 + oefentoets 
Zorg ook dat je op voorhand kan schatten hoeveel cijfers er voor 
de komma zullen staan in je uitkomst! (door schatting!) 
 

   ➢ Metend rekenen   
Herhalingsles paarse wb. p 24-25-26 + oefentoets 
Formules oppervlakte = te kennen! (zie blad in helpertjeskaftje) 
Zorg ook dat je je geodriehoek bij hebt om hoeken te meten en te 
tekenen! Je krijgt lege tabellen om te gebruiken!! 

 
   ➢ Meetkunde  

Kompasje p69: eigenschappen van vierhoeken + p70: vierhoeken 
classificeren + p71: diagonalen en eigenschappen van driehoeken.  
+ oefentoets 

 
   ➢ Toepassingen 
   Oefentoets! Zie ook in je wb naar voorbeeldoefeningen! 
   Let op voor: inkoopprijs/verkoopprijs en werken met korting in % 
 
⚫ Taal:  ➢ Spelling:            
             • het gebruiken van de apostrof als weglatingsteken en bij 
                                             meervouden; 

• weetwoorden schrijven met bijzondere uitspraak van wr-; 
• werkwoorden schrijven in de tegenwoordige tijd; 
• weetwoorden schrijven waarbij ie geschreven wordt als i; 
• weetwoorden schrijven waarbij s geschreven wordt als t. 

        Oefeningen opnieuw maken? Zie op je toetswijzer voor meer info. 
 

➢ begrijpend lezen: reeds getoetst 
➢ luisteren: reeds getoetst 
➢ creatief schrijven: reeds getoetst 



➢ Taalbeschouwing: 
• de functie van de apostrof verwoorden; 

• samenstellingen aanwijzen en zeggen uit welke (woord)delen ze 

bestaan; 

• beoordelen of een samenstelling een zelfstandig naamwoord, een 

bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord is; 

• figuurlijk taalgebruik begrijpen; 

• op mijn niveau spreekwoorden en uitdrukkingen herkennen en 

begrijpen; 

• de betekenis van spreekwoorden en uitdrukkingen opzoeken in het 

woordenboek; 

• feit en mening onderscheiden. 

Oefeningen opnieuw maken? Zie op je toetswijzer voor meer info. 
 
⚫ Frans: ➢ Unité 1 t.e.m. Révision Unité 5 – 8 

Alle woorden in de kaders in je infoboek! (tot pag. 38) 
  De aangeduide oefeningen in je werkboek. 
  De bijkomende oefeningen! (puzzelzinnen + vertaalzinnen) 

Mon Portfolio: hierin staan alle dingen die je al moet kunnen zeggen. (pag. 
37-38) 

  Zorg dat je ook vlot cijfers en getallen kan lezen. (1-31) 
  Stel je vriend of vriendin voor: zie werkboek pag. 30 oefening 8 
 
⚫ Spreken:  ➢ Thema 3 gaat over spinsels en andere verzinsels. De leerlingen moeten 

een verhaaltje verzinnen of eentje dat echt gebeurd is aan de hand van 
een mindmap.  

 
⚫ W.O.: 

➢ Focusthema 3: Hoog boven ons hoofd 
✓ Bekijk je syntheseblad! 

➢ Focusthema 2: Wegwijs in mijn atlas in mijn land 
✓ Enkel de vaardigheden die we geleerd hebben! 

Zie syntheseblad voor wat je moet kunnen of kennen. 
 
 

         VEEL SUCCES! 
 


