
 

 

 

Weekplanning van 11 tot 15 mei - Techniek 
 

 

Klas : DS 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
 

lundi 
 
 

 

DINSDAG 
 

mardi 

 

WOENSDAG 
 

mercredi 

 

DONDERDAG 
 

jeudi 

 

VRIJDAG 
 

vendredi 

Ochtend 
Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, 
zich kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, ... 

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Voormiddag 

 
Wiskunde :  
 
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Zowiso 
 

 
Nederlands :  
 
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in spelling 

 
Wiskunde : 
 
De helft & het dubbel 
Opdracht & formulier 

 
Onze Lieve Heer 

Hemelvaart 
 

Vrijaf 

 
Brugdag 

 
 

Vrijaf 

Nederlands : 
Hefbomen 
 
Begrijpend luisteren: 
-Video 1  
-Video 2 
-Video 3 
 
-Online oefening 
-Quiz 
-Opdracht & formulier 
 

Wiskunde :  
-Probleemoplossend 
denken - werken met 
verhoudingstabel 
Opdracht & formulier 
 
-Juf Katrien daagt je 
uit: 
Uitdaging 4 
 
Frans : Het weer  
Online oefening  

Wero : 
Help onze aarde : 
-Online oefening  
 
Nederlands : 
PV & Onderwerp 
Opdracht & formulier 
 
Godsdienst : 
Onze Lieve Heer 
Hemelvaart - Video 
Opdracht & formulier  
 

 
Onze Lieve Heer 

Hemelvaart 
 

Vrijaf 

 
Brugdag 

 
 

Vrijaf 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXIEN0_uY5EMlEP4kgF2Vf34RbCNZP6IYYTVftaa_7G4QPDQ/viewform?usp=sf_link
https://schooltv.nl/video/hefbomen-meer-kracht-door-het-gebruik-van-een-hefboom/
https://schooltv.nl/video/voorbeelden-van-hefbomen-hoe-worden-hefbomen-in-het-gewone-leven-gebruikt/
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Full%20proof/tv-episode/3265/Hefbomen-Katrollen
https://www.wai-not.be/page/article/5086/4663
https://kahoot.it/challenge/06592443?challenge-id=cc75d34e-9d09-433c-8c58-d0b2e102137f_1588744405788
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcOCWKwx5N83l3f8SD-vogOD3OErZ-IOV80f9vBctexcSEEA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7l1cq_tnidYwcED6PpkTlyDEawWljio9dPz45kbZzbEqlEg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQt2ewRfM88tSA1zTOGkvfiGKW5Ohv9kEZkyXyzsaWsyCfXg/viewform?usp=sf_link
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect28/no_01/no_01.htm
https://www.wai-not.be/page/article/5272/4663
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBokBTZEBFGJhTCOXRnSaHIRhuOtlJws_vehrvHz7UCtxJGA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=2lj4EksxNzw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHwCwr72hqLzd4s5EVdOIJk_rYVnWkL6WlhkswfVZAZhJBsg/viewform?usp=sf_link


 

 

 

Weekplanning van 11 tot 15 mei - Techniek 
 

 

Klas : DS 

 
 

 
 

 

MAANDAG 
 

lundi 
 
 

 

DINSDAG 
 

mardi 

 

WOENSDAG 
 

mercredi 

 

DONDERDAG 
 

jeudi 

 

VRIJDAG 
 

vendredi 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

WerO:  
Speurtocht op het 
internet - Bruggen 
 
Wie er nog niet 
genoeg van heeft : 
Bekende gebouwen  
-Online oefening 
 
Nog een knap & 
eenvoudig staaltje 
techniek 
 

Crea: 
Maak zelf een 
mondmasker 
-Waarom dragen? 
-Artikel  
-Stappenplan 
-Maak een foto en 
verstuur via mail. 
 
-Wie stikken 
kan/mag… 
-Spel: Play It Safe 
 

 
Wedstrijd : 
 
Ga de uitdaging aan 
met LEGOMASTERS 
 
 
-Wie dat wil mag een 
foto maken en 
versturen via mail. 

 
Onze Lieve Heer 

Hemelvaart 
 

Vrijaf 

 
Brugdag 

 
 

Vrijaf 

 
 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

Praatbox  
15:30 

 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 

 
 

 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 
 

 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3F6vJ3d3fYYKeKkxBO4hF_j0Cc7JF_IlpueNB4DVvdMrFw/viewform?usp=sf_link
https://www.wai-not.be/page/article/4621/4663
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200512_04955413?M_BT=142126329469&_section=36718647&adh_i=5072766d04d092435a5f5aef8df36592&adh_i=5072766d04d092435a5f5aef8df36592&imai=68a53c6b-5f0d-445a-82fb-4849cd6f1f15&imai=68a53c6b-5f0d-445a-82fb-4849cd6f1f15&utm_campaign=she&utm_medium=newsletter&utm_source=nieuwsblad
https://www.wai-not.be/page/article/5867/7
https://www.wai-not.be/page/article/5858/4670
https://www.hln.be/video/kanalen/actua~c443/series/nieuws~s1679/uitgelegd-zo-maak-je-makkelijk-zelf-je-eigen-mondmasker~p142641
https://www.donboscohallebulo.com/klas-ds---meester-peter.html
https://maakjemondmasker.be/
https://play.playitsafe.eu/?userid=d2fb0e90-a1d7-4256-ad3b-e7cb075eb3f3&key=3ESV02KGTBFHUXWX61UV
https://www.dreamland.be/e/nl/dl/lego-masters
https://www.donboscohallebulo.com/klas-ds---meester-peter.html
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.donboscohallebulo.com/meester-peter-ds
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

