
Takenlijst 30 maart – 3 april 

VAK TAAK INSTRUCTIE? 

Frans C16 onderaan dit document 

petit livre rouge p.26 

handboek p.84-86 

Spelling huistakenbundel 

(woordenhamster) 

Schrijf elke dag 10 woorden. 

Spelling Kijker 6 

oefening 33 - 50 

onderaan dit document 

Wiskunde TARGET 8 

GK p. 4-6 

B p. 15-16 en 27 

MMR p. 36-37 

MK p. 52-53 

rakkertje  

 

 

WO karrewiet elke dag 

bekijken 

/ 

 

 Op kweetet staan ook oefeningen die je kan maken.   



FRANS C16 

 Kweetet: Beluister de dialoog en zeg dit na. Woorden die je niet 

begrijpt, zoek je op. 

 Leer de woordenschat en het nieuwe werkwoord vanbuiten. 

 Maak de oefeningen. Gebruik hiervoor jouw handboek en petit livre 

rouge. 

 Maak de oefeningen op kweetet om te controleren of je alles 

begrijpt. 

INSTRUCTIE OEFENINGEN 

Oefening 2/3 -> Herhaal de dagen van de week nog eens. Woorden die je 

niet begrijpt, zoek je eerst op. (Waar moet je dat opzoeken? -> petit 

livre/handboek/internet)  

Oefening 4 -> Leer eerst de grammaticaregel. (Handboek p. 86, petit livre 

rouge p.26) Je hoort steeds een zin. Wat hoor je? Ce, cet, cettes of ces ? 

Schrijf het juiste woord onder het nummertje van de zin.  

Oefening 5 -> Vul aan met ‘ce, cet, cette of ces’. Kijk hier goed naar het 

zelfstandig naamwoord en naar de vraagzin. Dit kan jouw helpen. 

Voorbeeld (de gele woorden zijn belangrijk -> Is dit vrouwelijk, mannelijk 

of meervoud?) :  

Quel chat veux-tu? -> Je voudrais ……… petit chat noir.  

Oefening 6 : Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord. Maak dit pas 

als je het werkwoord kent.  

Oefening 7: Dit is een leesoefening. Gebruik hiervoor jouw handboek.  

Oefening 8: Dit is herhaling. De leerstof staat in jouw petit livre rouge p. 

42.  

Oefening 10: Dit is niet verplicht. Als je dit maakt, laat je dit door jouw 

ouders nakijken.  

  



FRANS - HOE KAN IK DE WOORDEN STUDEREN? 

DAG 1 Lees de woorden meerdere keren. Bekijk ze ook aandachtig. 

DAG 2 Bedek het Frans woord en bekijk het Nederlands woord. Probeer 

dit in het Frans te zeggen. Controleer daarna of het juist is. De 

foute woorden schrijf je 3 keer op. (Herhaal dit regelmatig.) 

(Tip: Je kan ook flitskaarten maken.) 

DAG 3 Zeg de woorden opnieuw op. Elk juist woord schrijf je 1 keer op 
en elk fout woord 3 keer. 

DAG 4 Bedek de Franse woorden met een blad. Lees het Nederlands 

woord en schrijf het Franse woord op een blad. Controleer… Elk 
fout woord, schrijf je 3 keer op. 

DAG 5 Herhaal de stappen van dag 4. 

DAG 6 Vraag aan iemand om jou te ondervragen. Als het nog niet lukt, 

moet je dag 4 nog herhalen.  

 

  



SPELLING 

Oefening 33: Zoek een ander woord voor schoolhoofd, schrijfoefening, … 

Het nieuwe woord heeft een ‘c’ die je als een ‘k’ uitspreekt. Zoek het 

juiste woord in jouw loepje. 

Oefening 34: Vul het tekstje aan. Gebruik hiervoor ook je loepje (p.50). 

Als het te moeilijk is, kan je deze foto bekijken. Het begin van het woord 

is steeds gegeven.  

 

Oefening 35: Maak een samenstelling door de woorden aan elkaar te 

schrijven. 

Oefening 36: Vraag aan iemand om de woorden met een c (loepje p.50) 

te dicteren. Verbeter dit achteraf. Elke fout schrijf je 3 keer over. 

Oefening 37: Schrijf het woord in het meervoud. 1 cursor -> 2 … Als je 

het niet weet, kan je dit opzoeken in het woordboek of op het internet. 

Oefening 38: Schrijf de verkleinwoorden. Een dictee -> een klein … 

Oefening 39: Rangschik de woorden alfabetisch. Schrijf de nummers 

ervoor zodat je de volgorde weet. 

Oefening 40: Zoek het woord in de woordenlijst (loepje). Welk woord 

staat eronder? Schrijf dit woord op.  



Voorbeeld: caravan (loepje p.58) -> cd staat eronder dus schrijf je dit 

woord op.  

Let op! De verkleinwoorden en meervouden die naast het woord staan, 

tellen niet mee.  

Oefening 41: Welk woord past in de zin? Zoek het woord in jouw loepje 

op p.51. 

Oefening 42: Je hoeft niets te onderstrepen. Je mag het woord gewoon 

overschrijven. 

Oefening 43: Schrijf het woord in de juiste zin. Begin met de woorden 

waarvan je zeker bent.  

Oefening 44: Schrijf het woord in de zin. Voorbeeld: 

Actief -> actieve dagen 

Oefening 45: Dit moet je niet maken. Als je uzelf wil uitdagen, mag je dit 

uiteraard wel maken.  

Oefening 46: Schrijf eerst de infinitief van het werkwoord (Ik zal …). 

Schrijf het werkwoord daarna in de zin. Kijk goed naar de tijd (t.t. of v.t.) 

en kijk goed naar het onderwerp. Je kan hiervoor je loepje gebruiken 

(p.30-31).  

Oefening 47/48/49/50: Lees de opdracht aandachtig!  

Hulpzinnen: 

Onderwerp -> Wie of wat … ? 

Persoonsvorm -> Ja/nee-vraag  

 


