
Vijfde leerjaar 
Hoe leer ik mijn les ? Enkele tips... 

 
1. Tips bij het studeren: 
 

 Alles wat je oefent, doe je in je lessenschrift. Schrijf telkens de datum voor de 

kantlijn. 

 Begin op tijd, niet de avond voor de toets! Zo kan je nog vragen stellen en alle 

leerstof rustig studeren. Oefen elke dag een beetje, zo heb je op het einde nog tijd 

om alles te herhalen. 

 Stel samen met mama en/of papa een planning op als je meerdere toetsen moet 

leren. 

 Probeer af en toe zelf eens een stukje in te oefenen. Laat je daarna opvragen. 

 Doe niet te veel ineens of te lang (± een half uur tot een uur per dag) 

 Goed opletten in de les is al het halve werk !  

- Luister en let goed op in de les. 

- Denk mee !  

- Stel vragen 

- Bij het noteren :  

 Vermeld steeds je werkwijze 

 Werk netjes! 

 (Dit is de helft van je studiewerk!) 
 

2. Hoe studeer ik de verschillende vakken ? 
 
Taal :  
* Taalsystematiek : oefen je zinnen van taalsystematiek opnieuw in.  
* Spelling : schrijf je woorden uit het woordpakket of laat ze door iemand 
dicteren.  
Zoek oefeningen op bingel. Het wachtwoord voor bingel vind je vooraan in je 
schoolagenda. 
 
Wiskunde :  
De toetsfiche achteraan het blok geeft aan wat je moet kennen. Oefenen kan 
je in je leertakenschrift of op bingel. 
 
Wero : 
De studiewijzer achteraan je thema geeft aan wat je moet kennen.  
Op http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/ vind je oefentoetsen bij 
elk focusthema. Op ‘mind 42’ kan je een mindmap maken. 
Hoe ga je te werk om wero te leren ? 



 
1) Lezen (meerdere keren): de ene persoon onthoudt beter dan de andere  

 

2) Begrijp ik alles?  

 Ja? Ok! 

 Nee? Vraag het aan mama of papa of de juf of de meester! 

 

3) Wat is belangrijk en wat is niet belangrijk? 

 

4) Schrijf op: de sleutelwoorden. Vertel daarrond de rest van de les. 

 

5) Hulpmiddeltjes of ezelsbruggetjes! 

 1e letter van woorden  

 Bvb. ROGGBIV (rood,oranje,geel,groen,blauw,indigo,violet) = regenboog 

 Een zin: Bvb “Nooit Opstaan Zonder Wekker” (Noord-Oost-Zuid-West) = 

Windrichtingen   

 Een tekening:  

 Bvb. “au-tekening” = om de woorden met “au” te onthouden 

 Gebruik namen of personen die je kent: Bvb. “Nils, Luna en Gert” zitten in onze 

klas (Naaldbos-Loofbos-Gemengd bos) = Soorten bossen 

 Maak er een liedje van: Bvb “ei-lied” = woorden met “ei” onthouden 

 Spreek tekst in op een smartphone,… en luister er vaak naar 

 Doorloop in gedachten je huis en in elke kamer kom je iets tegen: Bvb. In de hal 

een eikel, in de living een tamme kastanje, in de keuken een beukennootje, in de 

garage een wilde kastanje,… = belangrijkste bosvruchten 

 

6) Veel oefenen: hoe meer je oefent, hoe beter je onthoudt! 

 

7) Verschillende zintuigen: Gebruik kleurtjes of tekeningen. Hoe meer zintuigen je 

gebruikt, hoe beter je onthoudt! Je spreekt beide hersenhelften aan ! 

 
Godsdienst :  
In het vijfde hebben we altijd een open-boek-toets. Lees aandachtig alle 
leerstof van het thema zodat je weet waar alles staat om het te kunnen 
opzoeken tijdens de toets. 
 
Frans :  
De nieuwe woordenschat staat telkens in een groene kader onder de tekst. 
Zorg dat je de woorden in beide richtingen kan zeggen en schrijven ! (Van 
Frans naar Nederlands en van Nederlands naar Frans) Oefen de woorden in je 
lessenschrift. 
Daarnaast leer je ook de grammatica. Die staat in een gele kader. 
Op bingel vind je ook oefeningen bij elk unité.  

 

 

                We wensen jullie veel succes bij het studeren ! De juffen van het vijfde. 


