
Planning 20/04 -24/04 
 
 

 Maandag 20/04 Dinsdag 21/04 Woensdag 22/04 Donderdag 23/04 Vrijdag 24/04 
 
 

Wisk.: Target 6 L1 
kenmerken van 
deelbaarheid. Wb pg 1-
2 
 
Herhalingsleerstof 
zie youtubefilmje: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=pzRDAmY06RU 
 
 

Wisk.: Target 6 L3 
hoofdrekenen 
toepassingen op 
mengsels wb pg 5-6 
 
Nieuwe leerstof: zie 
youtubefilmje: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=dRaBnlW587I 
 
 

Wisk.: Target 6 L5 
meetkunde 

spiegelen/symmetrie 
 

Herhalingsleerstof 
 

https://www.xnapda.be/
filmpjes/3de-

leerjaar/symmetrie 
 
 
 

Wisk.: Target 6 Les 7 
Rekenen met procenten, 

winst, verlies, 
rente,… wb pg 11-12 

 
Herhalingsleerstof 
 
zie youtubefilmjes 2 
DELEN!: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=ggb1wKakGDQ 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=jDGZdro6Zs0 
 

Wiskunde: Zie extra 
herhalingsbundel + ev. 
Scheurblok/bingel/ 

kweetet 

 
 

Wisk.: Target 6 les 2 
Kgv en ggd wb pg 3-4  
 
Herhalingsleerstof 
https://www.xnapda.be/
filmpjes/6de-
leerjaar/kleinste-
gemeenschappelijke-
veelvoud-kgv-deel-2-
het-nut-van-het-kgv 
 
https://www.xnapda.be/
filmpjes/6de-
leerjaar/grootste-
gemeenschappelijke-
deler-ggd 
 

Wisk. : Target 6 L4 
ruimtelijke 

oriëntatie coördinatie 
en plaatsbeschrijving 

wb pg 7 
 

Gekende leerstof 
 

https://www.xnapda.be/
filmpjes/6de-

leerjaar/coordinaten 
 

Wisk.: Target 6 L6 
hoofdrekenen tot op 

0.001 pg 10 
 

Herhalingsleerstof 
 

zie youtubefilmje: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=j5l24hQ8lcs 

 

Wisk.: 
Herhalingsbundel zie 
bijlage (meten en 
metend rekenen)  
 

Bewegingsmoment: just 
dance 

 
https://www.youtube.com
/watch?v=yQ4fTl4wbko 

 



 
 

Spelling: verbeteren 
kijker 7 

Spelling: verbeteren 
kijker 7 

Frans: Contact 9 pg 60 
tekst vlot kunnen 
lezen + eerste 6 
woorden kennen en 
kunnen schrijven 

(voc.) 

Frans: contact 9 pg 60 
tekst enkele keren 
lezen + volgende 6 
woorden kennen en 

kunnen schrijven (voc) 

Frans: contact 9 pg 60 
tekst enkele keren 
lezen + rest van de 
woorden kennen en 

kunnen schrijven (voc) 
+ oef. Wb pg 37 -38 oef 

1-2-3 
 
 

Ned: Verbeteren kijker 
7 (met groen) 

Ned. Verbeteren kijker 
7 (met groen) 

Wisk: verbeteren 
target 5  

Wisk: verbeteren 
target 5 

Ned: Kijker 8 L1 -L2 
Begrijpend lezen pg 1-

2) 
 Crea: Hier vind je 

verschillende ideeën 
om creatief aan de 

slag te gaan! Kies er 
iets uit! We zijn 
benieuwd naar het 

resultaat! 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Js3yyBKOw0w 

    

 
 
 
 
Lieve ouders/kinderen, 
 
Bedankt voor de vele inzendingen van de werkblaadjes. Voor volgende weken hanteren we een nieuw systeem.  
 
Dit is de planning voor de eerste week na de paasvakantie! Graag hadden we op het einde van de week een bewijs (creatief zijn mag altijd! "#$%) gezien dat de opdrachten 
gemaakt zijn. Vrijdag sturen we jullie dan ook de correctiesleutels door zodat jullie de leerstof kunnen verbeteren. 
 
We hebben enkele links erbij geplaatst en/of youtubefilmpjes waar we meer uitleg voorzien van de leerstof en van het werkboek.  
 
Hopelijk gaat alles goed met jullie! We kijken er alvast naar uit jullie eens te zien. 
 


