
 

Axi-Joma in quarantaine 
 

Jullie weten het al sinds deze ochtend; de komende drie weken gaan de lessen niet meer door.  

Het doel van dit jaar is om jullie getuigschrift te halen. Vijf weken je brein stil laten zitten is dan een heel 

slechte voorbereiding. Hier vinden jullie per week een overzicht van de lessen en taken die jullie maken 

tijdens de komende periode.  

Je moet heel wat oefeningen in jullie schrift maken en je hebt voor elke week een deadline. Bij elke taak 

moet je aan ons tonen dat je die gemaakt hebt. Er staat elke keer bij hoe je dit moet doen, dikwijls is dit 

door een foto te sturen. 

Je krijgt van ons een verbetersleutel doorgestuurd, nadat je aan ons hebt getoond dat je de taken 

werkelijk hebt gemaakt.  

Neem je verantwoordelijkheid op en doe je best hiervoor. Laat aan ons zien dat je zelfstandig kan werken, 

dat je dus klaar bent voor het middelbaar.  

 

Wees tijdens deze periode voorzichtig en denk aan alles wat wij van tips hebben gegeven in verband met 

de ziekte.  

Ga ook geregeld eens naar buiten. Ze doen alles op slot, buiten de natuur. Ga die maar eens verkennen 

(gouden tip van jullie juf en meesters) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen je heel veel succes, 

Juf Iris, meester Kristof en meester Mattijs  

  



Week 1: deadline 20 maart 

Frans 
Unité 29  

- Lees de tekst en oefen mondeling: je stuurt een geluidsopname door van jezelf die de 
tekst voorleest.  

- Maak de oefeningen in je cahier (stuur foto’s van de gemaakte foto’s door naar je juf of 
meester) 

- Oefeningen op Bingel (Alle Bingeloefeningen zetten wij voor jullie klaar)  
 
 

Wiskunde 
Sprong 8: stuur foto’s van je gemaakte oefeningen in je schrift door naar je juf of meester 

- Les 93 Kommagetallen delen door kommagetallen 
- Les 94 Cijferen: delen  
- Les 96: ruimtefiguren – veelvlakken 
- Bingel  

 

W.O. 
- Bundeltje van migratie volledig zelfstandig maken. Je stuurt foto’s door.  

- Zoek iemand of op het internet iemand met een interessant migratieverhaal. Je maakt 

over dit verhaal een kunstwerk. Je kiest zelf de kunstvorm (beeld, toneel, muziek, lied, 

dans,…)  

Resultaat tonen door van een foto/filmpje door te sturen. Je schrijft bij de foto ook een 

tekst waarin je uitlegt wat je wilt tonen met je kunstwerk en waarom je het zo hebt 

aangepakt.  

DEADLINE 27 MAART 

Taal 
- Spellingsoefeningen op Bingel 

MUVO 
- Vaderdag is 19 maart. Je maakt een knutselwerkje hiervoor. Je kiest zelf hoe dit er uit ziet, 

MAAR er moeten wel twee zaken in voorkomen: handen en kusjes #vivacorona 

 

 

 

 



Week 2: deadline 27 maart 

Frans 
Unité 30  

- Lees de tekst en oefen mondeling: je stuurt een geluidsopname door van jezelf die de 
tekst voorleest.  

- Maak de oefeningen in je cahier (stuur foto’s van de gemaakte foto’s door naar je juf of 
meester) 

- Oefeningen op Bingel (dit zetten wij klaar voor jullie)  
 

Wiskunde 
Sprong 8: stuur foto’s van je gemaakte oefeningen in je schrift door naar je juf of meester 

- Les 97 Gemiddelde en mediaan 
- Les 98 BRRR  
- Les 99 Omtrek en oppervlakte (hiervoor heb je het extra kopieerblad nodig) 
- Bingel  

 

W.O. 
- Zoek iemand of op het internet iemand met een interessant migratieverhaal. Je maakt 

over dit verhaal een kunstwerk. Je kiest zelf de kunstvorm (beeld, toneel, muziek, lied, 

dans,…)  

Resultaat tonen door van een foto/filmpje door te sturen. Je schrijft bij de foto ook een 

tekst waarin je uitlegt wat je wilt tonen met je kunstwerk en waarom je het zo hebt 

aangepakt. 

- Kijk naar Karrewiet. Kies 1 nieuwsitem en schrijf hierover een tekst van minstens 15 lijnen. 

Je beschrijft wat er juist gebeurd is en je geeft hierover je mening in je schrijfopdracht.  

(Indien je wil, kan je ook de Franstalige Karrewiet bekijken via 

https://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz) 

Taal 
Luisteren en lezen: opdrachten volgen nog.  

MUVO 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=9sr9eFRw0XA&feature=emb_title 

Bekijk het volgende filmpje eens (titel: KEEPING FIT IN QUARANTINE WITH NATHAN HAAS AND 

ATTILIO VIVIANI via YouTube) 

Maak nu zelf een filmpje hoe jij de quarantaine thuis meemaakt en hoe je er toch iets nuttig van 

kan maken. Wees creatief met de normaalste zaken dat je in huis hebt.  

Je stuurt het filmpje door naar de juf of meester.  

 

 

https://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=9sr9eFRw0XA&feature=emb_title


Week 3: deadline 3 april 

Frans 
Unité 31 

- Lees de tekst en oefen mondeling: je stuurt een geluidsopname door van jezelf die de 
tekst voorleest.  

- Maak de oefeningen in je cahier (stuur foto’s van de gemaakte foto’s door naar je juf of 
meester) 

- Oefeningen op Bingel (dit zetten wij klaar voor jullie)  
 

Wiskunde 
Stuur foto’s van je gemaakte oefeningen in je schrift door naar je juf of meester 

- Les 101 Veelvlakken en omwentelingslichamen  
- Les 105 De grootst gemene deler 
- Les 106 Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud 
- Bingel  

 

W.O. 
- Coronaproject: je maakt een tijdlijn van de evolutie van de ziekte. Wij willen duidelijk 

kunnen zien in de tijdlijn hoe de ziekte zich verspreid heeft. Het gaat om een tijdlijn, dus 

de juiste data zijn wel een minimum. Gebruik betrouwbare nieuwssites, zoals VRT NWS 

om info op te zoeken.  

Wees ordelijk en creatief. Wij verwachten meer dan een simpele lijn op een blad met een 

aantal data bij.  

Je maakt een foto of filmpje van je tijdlijn en stuurt dit door.  

- Mediawijsheid: sociale media -> opdrachten volgen nog. 

Taal 
- Stellen: Maak een naamgedicht (voor- en achternaam) over je talenten. 

- Taalbeschouwing: opdrachten volgen nog + Bingel 

MUVO 
- In je bundel van migratie is er een stappenplan om een koffertje te maken. Voer dit 

stappenplan uit.  

 


