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Virtuele wereld: Wat wil ik gaan studeren?   

Schooltijd       

Lunchpauze      
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Bib aan zet: bingo-time  

Sport & beweging: start to kamp Waes  

Spel: Pokémon Go    
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SCHOOLTIJD 
Gebruik deze tijd om te werken aan taken die je kreeg van school.  
Kreeg je geen taken? Herhaal dan zeker de leerstof die je het laatst zag in de les en maak 
oefeningen opnieuw.  
 
VIRTUELE WERELD 
Moet je volgend jaar opnieuw een studiekeuze maken omdat je naar het 2e of 4e middelbaar 
gaat of omdat je gewoonweg van richting wil veranderen? Ga alvast op zoek naar je 
mogelijkheden!  
► Surf naar: www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/index.php  
 
BIB AANZET 
Boekenzoeker helpt je op weg verchillende boeken uit diverse categorieën te zoeken. 
Hiervoor kan je op hun website een bingo-kaart downloaden en per vakje op zoek gaan naar 
een boek. Als je een boek gevonden hebt kan je het vak afvinken.  
► Surf naar: www.boekenzoeker.be/sites/default/files/2020-
02/02_il_boekenzoekerbingo_2020_feb20_dl_0.pdf  
 
SPORT EN BEWEGING  
Was jij ook een trouwe kijker van het één programma ‘Kamp Waes?’ Neen? Wel het 
programma liet 15 onbekende Vlamingen deelnemen aan de loodzware opleiding van de 
Special Forces. Door het succes stelden zij ook een eigen trainingschema op zodat iedereen 
die dat wou, kon beginnen trainen aan zijn/haar conditie.  
► Surf naar: www.een.be/kamp-waes/trainingsschema-week-1   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 
 
 
SPEL 
Pokémon Go is misschien al even uit jouw geheugen verdwenen,maar het staat nog steeds 
online. Download het spel en ga Pokémons vangen bij jou in de buurt. Fun en een frisse neus 
gegarandeerd! 
 
CREA 
Staan jouw schoolboeken ook vol met tekeningen, maar zijn die wat ééntonig? Tijd om nieuwe 
tekeningen vanbuiten te leren door ze te oefenen! Wat dacht je van dieren?  
► Surf naar: google afbeeldingen en vul er de zoekterm ‘dieren leren tekenen’ in.  
 
MONEY’S VOUWEN  
Geld kan je momenteel nauwelijks opdoen, en zo in je spaarpot is maar saai hé? Wel vouw er 
leuke diertjes en spuletjes mee! Geef ze later voor bv. een verjaardag weg of steek ze terug 
in je spaarpot. Zouden ze deze gevouwen briefjes aanvaarden in de winkels?  
► Surf naar: www.youtube.com/results?search_query=geld+vouwen  
 
 
 
 

 
 
  

  
 


