DAGPLANNING WOENSDAG 29 APRIL 2020
REKENEN
sprong 10 les 124: deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 25, 100 en 1000
Wat heb je nodig?
-

werkboek pagina 84 + 85

-

verbetersleutel rekenen les 124

Wat moet je doen?
1. Bekijk het volgend filmpje voor de uitleg:
https://www.youtube.com/watch?v=xKsyqvpck9M
2. Vul het gele kader in op pagina 84.
3. Maak de oefeningen in je werkboek op pagina 84 + 85 oefening 1 + 3 + 4
+ 5.
4. Maak oefening 7, hier een beetje uitleg:
1. Kijk naar de laatste cijfers van het getal.
2. Ga aan de hand van het gele kader na of ze deelbaar zijn door het cijfer in het
groene vakje.
- Lukt dit? Dan is je rest 0.
- Lukt dit niet?
Hoeveel heb je weggelaten van je deeltal om het deelbaar te maken? Dit tel je er
nadien weer bij op. Dit is dan je rest. Kijk naar dit voorbeeld.
1) 15 : 2 → dit gaat niet
2) 14 is kleiner dan 15 en deelbaar door 2 → 14 : 2 = 7
3) van 14 naar 15 = + 1
4) 15 : 2 = 7 met rest 1

TAAL
thema 7 les 5: feit en mening
Wat heb je nodig?
-

werkboek pagina 20 - 24

-

taalboek pagina 27 - 31

-

verbetersleutel taal thema 7 les 5

Wat moet je doen?
1. Bekijk het filmpje: taalkanjers vijfde leerjaar feit of mening.
2. Lees het oranje kader in je werkboek op pagina 20.
3. Neem pagina 28 in je handboek en lees tekst 2 ‘9000 vlinders sterven in
kunstwerk van Damien Hirst’.
4. Beantwoord de vragen in je werkboek op pagina 21 oefening 2.
5. Maak daarna oefening 4: tekst 1. Kijk hiervoor terug naar oefening 2 op
pagina 21.

FRANS
unité 17 les 3: oefening 2a + oefening 7
Wat heb je nodig?
-

Bingel taak unité 17

-

livre p. 71 - 73

-

cahier p. 64 - 66

-

woordkaartjes

-

schrijfblad 5x-tje

Wat moet je doen?
1. Herhaal de woorden, de basistekst en het werkwoord ‘aller’.
2. Maak oefening 2a in je cahier op p. 64.
Kijk naar de voorbeelden bij nummer 1 en 4. Gebruik de woorden in het
rode kader. Vertaal de zin voor je een antwoord formuleert.
3. Maak oefening 7.
4. Schrijf je 5x-tje één keer.
5. Oefen de woorden met je woordkaartjes OF oefen op
https://quizlet.com/join/jRUUjg96G.

