
Huiswerkhulpje 5de leerjaar    
 

Frans:  
tekst: Ik lees eerst de nieuwe woorden bij ‘Je comprends’ en probeer deze al te begrijpen. Dan lees 

ik luidop de tekst. Woorden die ik niet begrijp, zoek ik nog eens op. De tekst lees ik 3x luidop. Ik 

probeer ook de tekst al 1x te vertalen naar het Nederlands.  

woordkaartjes: Ik knip de kaartjes netjes uit. Ik leg de Franse woordjes naar boven. Ik lees het woord 

luidop en vertaal naar het Nederlands. Ik controleer!! Juist? Dan leg ik het kaartje op een andere sta-

pel. Fout? Ik stop het kaartje terug onderaan. Ik doe zo verder tot ik alle kaartjes juist heb. Dan leg ik 

de Nederlandse woordjes naar boven en vertaal naar het Frans. Ik herhaal dit elke dag. Zeker de 

moeilijke woorden.  

lessenschrift: Ik oefen de Franse woordjes op voorhand al schriftelijk. Dan leg ik de woordkaartjes 

met de Nederlandse woorden naar boven klaar. Ik schrijf alle woorden in het Frans in de 1ste kolom. 

Telkens controleer ik en verbeter met groen indien er fouten zijn. Wanneer ik de 2de kolom moet 

schrijven, steek ik eerst alle kaartjes door elkaar en dek de 1ste kolom af. Ik leg weer de Nederlandse 

woordjes naar boven, schrijf in het Frans en controleer! Veel foutjes? Ik oefen deze woorden extra.  

cahier: Ik kijk goed naar de opdracht. Mondelinge oefeningen oefen ik luidop.                                              

Schriftelijke oefeningen dek ik af en oefen deze in mijn lessenschrift.  

wiskunde:  

W&M: Ik maak deze oefeningen in mijn wb tegen de geplande datum en verbeter zelf met de cor- 

rectiesleutel in de klas. Ik duid op de zijflap de oefeningen aan die ik gemaakt heb.  

TW: Voor elke toets krijg ik een toetswijzer waarbij elk domein staat wat we geleerd hebben. Ik be- 

kijk de les in mijn werkboek en test of ik de leerstof begrijp. Ik leer formules en onthoudkaders. Ik 

maak foutieve oefeningen schriftelijk opnieuw. Ik zorg er zeker voor dat ik de voorbeeldoefening van 

de TW schriftelijk maak. Deze oefeningen neem ik mee naar de klas ter controle.  

TW-oef.: Ik studeer de onthoudkaders opnieuw en maak de voorbeeldoefeningen. Ik ga terug in mijn 

werkboek kijken als de oefening niet lukt en studeer opnieuw. Ik duid de moeilijke oefeningen aan 

en vraag uitleg tijdens het vragenuurtje in de klas.  

Nederlands:  

W&M: Deze oefeningen gebruik ik om thuis te oefenen voor de toets en verbeter ik zelf met de cor-

rectiesleutel in de klas. Ik duid op de zijflap de oefeningen aan die ik gemaakt heb.  

TW: Voor elke toets krijg ik een toetswijzer waar bij elk domein staat wat we geleerd hebben. Ik 

bekijk de les in mijn werkboek en test of ik de leerstof begrijp. Ik leer onthoudkaders. Ik maak enkele 

oefeningen schriftelijk opnieuw. Deze oefeningen neem ik mee naar de klas ter controle.  



 

spelling:  

W&M: Ik maak deze oefeningen in mijn wb tegen de geplande datum en verbeter zelf met de cor- 

rectiesleutel in de klas. Ik duid op de zijflap de oefeningen aan die ik gemaakt heb.  

spellingmapje WP: Ik bekijk het woord goed en let op de moeilijkheden. Ik lees het woord luidop. Ik 

neem iets om het woord onder te stoppen. Ik schrijf het woord op. Ik kijk goed na en verbeter met 

groen. Na een tijdje maak ik de 2de kolom op dezelfde manier. Veel foutjes? Oefen extra in het klad.  

moeilijke woorden: Ik bekijk al de lessen van het geziene thema. Ik oefen foutieve en moeilijke 

woorden nog eens schriftelijk. Ik kijk ook de woorden in mijn spellingmapje na. Ik schrijf een 

woordenlijst om extra in te oefenen. 

 

wero:  

wb: Ik kijk in mijn agenda goed na welke pagina’s ik moet leren. Op deze pagina’s staat aangeduid 

wat ik moet kennen en kunnen. Ik studeer schriftelijk met samenvattingen, mindmaps of Cornell-

methode zoals gezien in de klas. Onthoudkaders studeer ik vanbuiten. Leerstof die ik moet kennen, 

studeer ik vanbuiten of kan ik met eigen woorden correct vertellen. Ik schrijf schriftelijk enkel kern-

woorden of samenvattingen, nooit schrijf ik zomaar tekst over. Leerstof die ik moet kunnen, heeft te 

maken met opzoeken op een kaart, in een tekst, ... Ik bekijk deze oefeningen goed en maak ze even-

tueel nog eens schriftelijk.  

actua: Ik krijg een datum in de klas toegewezen. De week daarvoor volg ik het nieuws. Ik kijk naar 

het journaal, naar Karrewiet, lees de krant, lees op nieuwssites,... Ik kies 1 onderwerp om uitgebreid 

te bespreken in de klas. Een net en verzorgd verslag hiervan maak ik vooraan op het actuablad. Hi-

ervan maak ik ook een collage op A3 met foto’s, krantenkoppen, krantenknipsels,... Ik kies ook 3 to-

taal andere onderwerpen die ik wel interessant vond. Deze mag ik kort toelichten, zonder collage. 

Een kort verslag hiervan maak ik achteraan op het actuablad. Tijdens het spreekmoment zorg ik 

ervoor dat ik mijn actuablad en de collage bij me heb. Anders krijg ik maar één herkansing met ver-

mindering van 2 punten. Ik lees zo weinig mogelijk af van het blad, maar vertel vlot met eigen 

woorden. Ik maak oogcontact met de andere leerlingen en spreek duidelijk verstaanbaar. Nadien 

bespreken de klas en ik hoe mijn spreekoefening is gegaan.  

 

Studeersites:           handtekening ouders 

www.bingel.be (Frans en godsdienst)  

 www.scoodleplay.be (wiskunde, Nederlands, spelling en wero)  

https://leren.wrts.nl/5destudeert (Franse woordjes studeren)  

https://quizlet.com/class/13663441/ (Franse woordjes flitskaarten) 

https://tafels-oefenen.nl/ (maaltafels herhalen) 


