
Wat moet ik kennen voor de toetsen?
Wisk

blok 9 - 12 (werkschrift E en F) We doen van elk vakonderdeel apart een toets.

Je krijgt de bundeltjes mee van al je huiswerkjes. Dat is de basisleerstof.  Probeer je fouten te verbeteren en  bekijk de uitleg in de kadertjes nog eens goed.

Je krijgt ook de bundels met herhalingsoefeningen per blok mee, die zijn iets moeilijker. Probeer ook hier je fouten te verbeteren. De oefeningen die nog niet
gemaakt zijn, kan je nog maken. De correctiesleutels hiervan vind je op de website: http://deklinkerl6.weebly.com/wiskunde.html

In je werkschrift E en F vind je nog meer (herhalings)oefeningen.

De instructiefilmpjes op onze Symbaloo wiskunde kunnen ook van pas komen.

Frans

unité 29 – 31 De toets gaat over de leerstof van unité 29 tot en met unité 31.
Zowel de woordenschat als de zinnen kan je oefenen met de Quizlets op de website van de klas: http://deklinkerl6.weebly.com/frans.html
Oefenen met Bingel is handig, want je kan dan de juiste uitspraak van woorden horen. Als je enkel oefent met je boek en werkschrift heb je die controle niet.
Zorg dat je je werkwoorden goed kent. Die vind je achteraan in je boek.
Gebruik ook 'mon portfolio’ (die vind je in je boek bij ‘révision’), dat is erg handig om het onderdeel spreken te oefenen (samen met je mama of papa).

W.O.

zeeklassen zie bundel

Taal

Taalbeschouwing zie bundel met herhalingsoefeningen

Spelling Je moet alle leerstof van dit schooljaar kennen.
Kijk vooral je dictees goed na met aandacht voor de fouten die je daarin maakte.

Je krijgt ook nog een bundeltje mee met herhalingsoefeningen.

Spreken Je moet één minuut improviseren over een voorwerp dat je pas net voor je spreekopdracht te weten komt.

Godsdienst

Onderwerp 7 ‘Elia’ Zoals gewoonlijk doen we voor godsdienst een open-boek-toets. Hier hoef je dus niet voor te studeren.

De toets van begrijpend lezen staat niet op het toetsenrooster. Die doen we op voorhand, maar je kan er ook niets aan voorbereiden.


