
Inoefenstof 5e leerjaar 

MOGELIJKE PLANNING TAKEN  

→ KWEETET.BE 

Vak? Wanneer? Leerstof? Ok? 
Wereldoriëntatie woe. 18/03 De provincies van ons land 

(herhaling) 
 

Gewesten, gemeenschappen, talen  
 

do. 19/03 Buurlanden, hoofdplaatsen en zich 
oriënteren 

 

Het kompas  
 

vrij. 20/03 Weertoestellen  
 

Kringloop van het water  
 

ma. 23/03 Het klimaat: kenmerken  
 

di. 24/03 De planeten van ons zonnestelsel  
 

woe. 25/03 Aanpassing aan het klimaat  
 

Wiskunde woe. 18/03 HR: De vier hoofdbewerkingen tot 
10 000 

 

do. 19/03 MR: Lengte en omtrek  
 

vrij. 20/03 TOEPASSINGEN: 
Breuk van een getal 

 
 

ma. 23/03 GK: Kommagetallen tot op 0,001  
 

HR: Optellen en aftrekken met 
natuurlijk getallen tot 100 000 

 

di. 24/03 MR: Oppervlakte vierkant en 
rechthoek 

 

woe. 25/03 GK: Soorten breuken  
 

HR: Vermenigvuldigen en delen met 
natuurlijke getallen tot 100 000 
 

 



Vak? Wanneer? Leerstof? Ok? 
WISKUNDE do. 26/03 MK: Inhoud en gewicht 

 
 

GK: Breuken gelijknamig maken 
 

 

vrij. 27/03 HR: De vier hoofdbewerkingen met 
kommagetallen tot op 0,001 

 

HR: Bewerkingen met breuken  
 

ma. 30/03 MK: Vormleer: vlakke figuren – 
vierhoeken 

 

MR: herhalingsles 
 

 

di. 31/03 MK: Driehoeken en cirkels 
 

 

TOEPASSINGEN: Prijsberekening  
 

woe. 01/04 GK: Getalbegrip tot 1 000 000  
 

MR: Omtrekberekening  
 

GK: Procent 
 

 

do. 02/04 HR: Vermenigvuldigen en delen met 
nat. getallen en kommagetallen 

 

MR: Oppervlakte: basisformule 
(vierkant en) rechthoek 

 

MK: Vormleer: vierhoeken 
 

 

vrij. 03/04 TOEPASSINGEN: Korting  
 

HR: Procent nemen van een getal  
 

MR: Oppervlakte parallellogram 
 
 
 
 
 

 



PAASVAKANTIE MK: Eigenschappen van diagonalen 
in vierhoeken 

 

GK: Procent - breuk – kommagetal 
 
 

 

MR: Oppervlakte driehoek 
 

 

HR: Procent nemen van een getal 
 

 

MR: Vormleer: driehoeken  
 

 

FRANS Woordenschat 
U13 – U20 

Schriftelijk inoefenen aan de hand 
van bundel! 

 

Woordenschat 
U13 – U20 

Mondeling inoefenen via YouTube 
of Bingel! 

 

  



OEFENINGEN OP KWEETET.BE 

→ Klik op de volgende link: https://www.kweetet.be/leerling 

  klik op ‘INLOGGEN’ 

 

Dit scherm verschijnt nu bovenaan: 

 

 

Geef nu je schoolcode, klasnaam, klasnummer en wachtwoordcode in. Klik vervolgens 

terug op ‘INLOGGEN’ 

→ al deze gegevens vind je terug op de sticker in je agenda!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kweetet.be/leerling


Nu verschijnen een heleboel taken die zichtbaar zijn voor jouw leerjaar en klaargezet zijn 

door de leerkracht. 

 

Bij elke taak staat een omschrijving en WANNEER je deze moet maken.  

Opgelet, helaas staan de taken door elkaar. Kijk dus goed op welke dag je welke taak moet 

maken. Kijk goed op de planning. 

 

Hieronder vind je nog een aantal tips: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS: 

• Leg een apart blad klaar waarop je oefeningen kan uitschrijven. Op die manier kan je 

getallen splitsen, reken- of spellingregels toepassen, … . Op die manier kan je tot een 

juist antwoord komen en dit ingeven. 

• Speel niet vals. Hoofdrekenen en cijferen worden niet met een rekenmachine 

gemaakt      . Wees eerlijk met jezelf. 

• Wanneer je start met een oefening, probeer je ze af te werken. 

• Wissel af! Maak overdag eens wat oefeningen over wiskunde, maar ook eens over 

taal, wero of Frans. In de klas geven we ook niet de hele tijd dezelfde les       

 



INSTRUCTIEFILMPJES 

→ Hier vinden jullie filmpjes die je wat meer uitleg kunnen geven bij de oefeningen op 

KWEETET.  

Deze filmpjes geven jullie extra uitleg over de reeds geziene leerstof. Je kan de filmpjes 

gratis bekijken. Maak daarna de oefeningen die klaarstaan op KWEETET! 

 

Wiskunde 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/breuk-van-een-getal 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/gelijknamige-breuken-optellen-en-aftrekken-deel-1 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/gelijknamige-breuken-optellen-en-aftrekken-deel-2-

oefeningen 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/grootste-gemeenschappelijke-deler-ggd 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/omtrek-en-oppervlakte 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/procent-nemen-van-een-natuurlijk-getal 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/vermenigvuldigen-en-delen-tot-1-000 

 

Taal/spelling 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/ei-ij 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/de-stam-van-een-werkwoord 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/werkwoorden-de-tegenwoordige-tijd 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/werkwoorden-de-verleden-tijd 

 

Frans 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoord-avoir 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoord-avoir-inoefenen-franse-vormen-erbij 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoord-etre 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoord-etre-inoefenen-franse-vormen-erbij 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/le-la-les-en-l 

 

Wereldoriëntatie 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/provincies-van-belgie 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/werelddelen-en-oceanen 

https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/breuk-van-een-getal
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/gelijknamige-breuken-optellen-en-aftrekken-deel-1
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/gelijknamige-breuken-optellen-en-aftrekken-deel-2-oefeningen
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/gelijknamige-breuken-optellen-en-aftrekken-deel-2-oefeningen
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/grootste-gemeenschappelijke-deler-ggd
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/omtrek-en-oppervlakte
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/procent-nemen-van-een-natuurlijk-getal
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/vermenigvuldigen-en-delen-tot-1-000
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/ei-ij
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/de-stam-van-een-werkwoord
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/werkwoorden-de-tegenwoordige-tijd
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/werkwoorden-de-verleden-tijd
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoord-avoir
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoord-avoir-inoefenen-franse-vormen-erbij
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoord-etre
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/het-werkwoord-etre-inoefenen-franse-vormen-erbij
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/le-la-les-en-l
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/provincies-van-belgie
https://www.xnapda.be/filmpjes/5de-leerjaar/werelddelen-en-oceanen


MOGELIJKHEDEN TOT EXTRA INOEFENING EN SPELLETJES 

 

 Lengtematen, inhoudsmaten en oppervlaktematen oefenen 

Klik op één van de volgende links:  

• Lengtematen: http://reken-taal.be/rekenen/lengtematen.htm 

• Oppervlaktematen: http://reken-taal.be/rekenen/oppervlaktematen.htm 

• Inhoudsmaten: http://reken-taal.be/rekenen/inhoudsmaten.htm 

Je krijgt meteen oefeningen die je kan invullen. 

 

Je kan het niveau van de oefeningen zelf kiezen →  

Oefen vooral de leerstof van het 4 en 5e leerjaar. Bij wie het goed lukt, 

kan de leerstof van het 6e leerjaar proberen! 

 

Tip: 

Neem een kladblad en gebruik de juiste tabel! 

• Lengtematen 

km 100 m 
(hm) 

10 m 
(dam) 

m dm cm mm 

       

 

• Oppervlaktematen 

km²   m² dm² cm² mm² 

              

 

• Inhoudsmaten 

l dl cl ml 
    

 

  

http://reken-taal.be/rekenen/lengtematen.htm
http://reken-taal.be/rekenen/oppervlaktematen.htm
http://reken-taal.be/rekenen/inhoudsmaten.htm


 Spelen met en leren over driehoeken! 

Klik op de link: https://www.geogebra.org/m/fPp3avd6#material/wUDEPsrn 

 

 

 

Links op je scherm, kan je het  

soort oefening selecteren.  

 

 

 

 

 

 

 

Rechts zie je vervolgens uitleg of  een oefening verschijnen. De hoek(en) met de groene bol 

kan je zelf verschuiven.  

 

 

TIP: 

Kijk goed naar de vraag en vorm de juiste driehoek. Door op controle te klikken, zie je of je 

het goed of fout hebt gedaan. 

 

uitleg en 

experimenteren 

oefeningen 

https://www.geogebra.org/m/fPp3avd6#material/wUDEPsrn


 Quiz rond korting berekenen 

Je mag een rekenmachine gebruiken. Gebruik een kladblad om je bewerking te noteren. 

https://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/Verhoudingen/procenten/4/uitverkoop.htm 

 

https://leestrainer.nl/Leerlijn%20Rekenen/Verhoudingen/procenten/4/uitverkoop.htm

