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Afstandsonderwijs – opdrachten L6L en L6R   

Maandag 07 - 12 -2020   

Correctiesleutel 
   

Vak    Taak   Klaar? Ik vond het…    

Wiskunde    Blok 2 les 24: Getallen/bewerkingen: Oefenen  
   

Ik kan …   
-breuken vereenvoudigen.  
-breuken gelijknamig maken  

-kommagetallen vermenigvuldigen met en delen 
door elkaar.  
- breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen 
en delen.  

   

! Bekijk eerst goed de hulpkaarten en lees GOED 
wat je moet doen   
   

 

   

Nederlands Thema 3 activiteit 13/14: Red het regenwoud + 

ontsluier het regenwoud 

 

Ik kan …   

- Zelf een korte tekst schrijven voor een 
folder.       
- Zelf een folder maken voor het behoud van 

het regenwoud.  

Frans Module 5: Les cadeaux de Noël 
Ik kan …  

- de dialoog foutloos en met de juiste intonatie 
lezen.  

- woorden foutloos kopiërend overschrijven.  
 

 

W&T   Natuur: Eten, groeien, leven (Deel 1)  
   

Ik kan …   
-de delen en de functie van de spijsvertering 
uitleggen?   
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HULP   Heb je onderweg problemen of vragen?   
Handel dan steeds volgens het volgende stappenplan:   

   
BREIN   
Denk goed na. Heb je alle opties overlopen?   
   
BOEK   
Zoek het antwoord in het handboek.   
   
BUUR   
Contacteer een klasgenootje.   

   
BAAS   
Stuur een berichtje naar je leerkracht:                             
leerjaar6deleerboomhalle@outlook.com  

                        OF vraag om hulp via Whereby:   
                        (Elke schooldag van 10u tot 12u en 14u tot 15u -                           
woensdag enkel in voormiddag)          
                  
                     juf Vanessa: https://whereby.com/leerjaar-6  

                          juf Ariadne: https://whereby.com/de-leerboom                             
juf Caroline: https://whereby.com/juf-caroline(ses)   
                            meester Matthias: https://whereby.com/turnleerkrachtenleerboom  
  

   
   

Veel succes, juf Vanessa en juf Ariadne  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

 

https://whereby.com/de-leerboom
https://whereby.com/de-leerboom
https://whereby.com/de-leerboom
https://whereby.com/de-leerboom
https://whereby.com/juf-caroline(ses)
https://whereby.com/juf-caroline(ses)
https://whereby.com/juf-caroline(ses)
https://whereby.com/juf-caroline(ses)
https://whereby.com/turnleerkrachtenleerboom
https://whereby.com/turnleerkrachtenleerboom


   3   

  

Afstandsonderwijs!  

Hoe werkt dat? 😊  

  

Beste ouders, beste leerlingen,  

Zoals in de brief vermeld zullen we vanaf 04-12 tot en met 11-12 overschakelen op 

afstandsonderwijs. Net als vorig jaar zullen de meesters en de juffen taken 

voorzien. Deze kan je terugvinden op de website van de school.  

https://www.campuskahalle.be/bs/welkom Op 

de startpagina kan je de taken terugvinden:  

  

Klik op jouw taak en deze kan dan gedownload worden.  

We proberen ervoor te zorgen dat we taken geven die jullie kunnen maken in 

jullie werkboeken. Ook kan er eens een Kahoot, Google Forms, Quizlet, … of 

andere digitale tool aangeboden worden. Soms moet je de taak op een apart blad 

maken, maak dan een foto, of stuur je opdracht digitaal door. We vinden het heel 

belangrijk om jullie, ook van thuis uit, te blijven ondersteunen en om jullie 

feedback te kunnen geven op de gemaakte taken.  

Het is belangrijk dat de taken gemaakt worden, wanneer we terug naar school 

kunnen zetten we onze lessen verder. De dag nadien zal er steeds een 

correctiesleutel online komen.  

  

Aarzel niet om contact met ons op te nemen,   

we staan ervoor en we gaan ervoor! 😊  
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Frans:   

Module 5: Les cadeaux de Noël  
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W&T:   

Natuur: Eten, groeien, leven (deel 1)  

  

Verschijnt op woensdag  


