
TAKENLIJST DINSDAG 26 MEI 

 

TAAK 1: Wiskunde T6L17 en spelling p.10 verbeteren (zie website) 

TAAK 2: Wiskunde T6L19 maken 

STAP 1: filmpje bekijken: https://photos.app.goo.gl/8Wu4NuDshtxtTxhP7  

STAP 2: rakkertje p.60-62 grondig lezen. 

STAP 3: werkboek p.25 maken 

STAP 4: Neem een foto van jouw werkblad en jouw cijferoefeningen. Stuur deze 

foto’s door naar de juf.   

 

TAAK 3: Contact 19  

Je hebt 4 dagen voor deze taak (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag). 

Maak niet alles in één keer. Wat moet je tegen donderdag allemaal doen? 

- Het dialoogje lezen en beluisteren op kweetet. (elke dag één keer) 

- De woordenschat op pagina 99 van jouw handboek vanbuiten leren. 

Herhaal dit elke dag. Je kan de woordenschat op Quizlet inoefenen: 

https://quizlet.com/_8f5v4y?x=1qqt&i=2h6f2z  
- Maak de oefeningen op kweetet tegen donderdag. Deze zijn verplicht.  

- Maak de oefeningen op pagina 65-67. Gebruik hiervoor jouw handboek.  

 

HULPMIDDELEN PER OEFENING 

➢ Luisteroefening p.65: https://drive.google.com/file/d/1omwjx-

yXk_DSJvTmH_yr63tgEPFwhrNS/view?usp=sharing 

➢ Oefening 2 -> handboek p.100 

➢ Oefening 3 -> handboek p.86 

➢ Oefening 4 -> handboek p.100 

➢ Oefening 5 -> handboek p.100 en 60 

➢ Oefening 6 -> handboek p.92 en 96 

➢ Oefening 7 -> handboek p.31-32 

➢ Oefening 1/8 -> geen hulpmiddel 

➢ Oefening 9 -> magje 

 

TAAK 4: Spelling kijker 7 p.11 maken 

STAP 1: bekijk het filmpje https://photos.app.goo.gl/ANacD5YbCm9aUdK29  

STAP 2: oefening op kweetet maken 

STAP 3: werkboek p.11 (enkel oefening 21) maken (hulpmiddel: loepje p.29-31) 

https://photos.app.goo.gl/8Wu4NuDshtxtTxhP7
https://quizlet.com/_8f5v4y?x=1qqt&i=2h6f2z
https://drive.google.com/file/d/1omwjx-yXk_DSJvTmH_yr63tgEPFwhrNS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1omwjx-yXk_DSJvTmH_yr63tgEPFwhrNS/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/ANacD5YbCm9aUdK29


STAP 4: maak het SNAPJEDATJE 

https://www.bookwidgets.com/play/M3HKMA?teacher_id=5429894455492608  

 

TAAK 5: WO thema 7 les 1: Leven op het strand en in de zee 

STAP 1: Neem je focusthema 7 van WO. 

STAP 2: Bekijk het filmpje en luister goed naar de opdrachten tijdens het filmpje. 

De juf legt de oefeningen van het werkboek ook uit. 

https://www.youtube.com/watch?v=iA4oAfVvdpw  

STAP 3: Lees de informatie in het bronnenboek p. 67-68. 

STAP 4: Maak oefening 1 en 2 van je werkboek p.1-2. (Tip bij oef. 2: Vergelijk 

de foto in de determinatietabel met de vogel. Als dit niet op elkaar lijkt, zit je 

fout.)  

STAP 5: Maak het SNAPJEDATJE. 

https://www.bookwidgets.com/play/H3AKHR?teacher_id=5429894455492608  

VRAGENRONDES op de praatbox:  
➢ Van 9 uur tot 10 uur  

➢ Van 14 uur tot 15 uur  

https://www.bookwidgets.com/play/M3HKMA?teacher_id=5429894455492608
https://www.youtube.com/watch?v=iA4oAfVvdpw
https://www.bookwidgets.com/play/H3AKHR?teacher_id=5429894455492608

