Taal

Spelling

Wiskunde

Wat heb je nodig?

Roos werkboekje kern 8 pagina 1, 2.

Instructie?
Op papier? Filmpje?
Waar kan je dit vinden?

Via instructiefilmpje (terug te vinden
op onze blog).
http://www.eersteleerjaarum.blogspot.be

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Roos werkboekje kern 8, pagina 1, 2

Rekenboek C, pagina 50

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

Elke dinsdag (16u-17u): praatbox met
juf Lieve
Elke donderdag (16u-17u): praatbox
met juf Leen
Extra info hierover op onze blog.

Elke dinsdag (16u-17u): praatbox met
juf Lieve
Elke donderdag (16u-17u): praatbox
met juf Leen
Extra info hierover op onze blog.

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?

Rekenboek C, pagina 50

Via instructiefilmpje (terug te vinden
op onze blog).
http://www.eersteleerjaarum.blogspot.be

Computer: 10 min.
Computer: 13 min.
In het werkboek: 30 min tot 50 min.
In het werkboek: 30 min. tot 50 min.

Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Taken moeten niet ingediend worden.
Elke vrijdag neem je wel een foto
van het ingevuld weekrooster.
Deze foto stuur je door naar ons.
vbogaertlieve@gmail.com
tange.leen@umbasis.be

Taken moeten niet ingediend worden.
Elke vrijdag neem je wel een foto
van het ingevuld weekrooster.
Deze foto stuur je door naar ons.
vbogaertlieve@gmail.com
tange.leen@umbasis.be

Schrift

Taal

Spelling

Wiskunde

Wat heb je nodig?

Taalschrift B

Spellingschrift

Rekenboek C

Instructie?
Op papier? Filmpje?
Waar kan je dit vinden?

Filmpje terug te vinden op Bingel. Zie blog
om het stappenplan te gebruiken.

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Thema 6 les 7 - Een enkelvoud en veel
meervouden
Pagina 80 en 81
oefening 1 en 2

Thema 6 les 11 - Woorden net als
jongens, wortel en moeder
Pagina 67-70
Oefening 1, 2, 3, 4, 6 en 8

Les 212 - De klok: het kwartier
Pagina 59

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

Via praatbox --> zie blog voor meer info

Via praatbox --> zie blog voor meer info

Via praatbox --> zie blog voor meer info

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?

30 minuten

45 minuten

15 minuten

Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Instructiefilmpje terug te vinden op onze
blog.

Zelfcorrectie samen met de ouders met behulp van verbetersleutels

Schrift

Taal

Spelling

Wiskunde

Wat heb je nodig?

computer

spellingschrift blz;72 en 73

rekenboek / neuzeneuzeboekje /computer werkblad uit thuiswerkmapje

Schrift

Instructie?
Op papier? Filmpje?
Waar kan je dit vinden?

ontdekplaat op Bingel

zie agenda op website

zie agenda op website

zie agenda op website

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

geen

les 17 blz; 72-73

les 111 blz; 62

zie opdracht

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

bij problemen via mail

bij problemen via mail

bij problemen via mail

bij problemen via mail

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?

afhankelijk van interesse leerling

max 30 minuten

max 50 minuten

afhankelijk van schrijfvaardigheid

Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

-

ouders laten weten of taken van die dag in orde zijn

Taal

Spelling

Wiskunde

Wat heb je nodig?

Computer, taalschrift C van blz. 32 tot 35

PPT (les 93) + werkschrift C

Instructie?
Op papier? Filmpje?
Waar kan je dit vinden?

Filmpjes op Bingel (2) + taalweter

In de powerpoint via geluidsopname

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

taalschrift C van blz. 32 tot 35

werkschrift C op blz. 26 en 27.

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

Videobellen tussen 13u30-14u30 of mail

Videobellen tussen 13u30-14u30 of mail

Ongeveer 50 minuten (5 min. op PC)

ongeveer 5O minuten (ong.10 min. op PC)

Eind van de dag - zelf verbeteren

foto of scan doorsturen naar de juf

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Schrift

Taal

Spelling

Wiskunde

Frans

Wat heb je nodig?

Taalboek C, kopieerbladen

Werkboek, Neuzeneuzeboekje

Livre + Bingel
Woordkaartjes

Instructie?
Op papier? Filmpje?
Waar kan je dit vinden?

Filmpjes: zie blog
Kopieerbladen: zie blog

Filmpje op Bingel (zie taak bij les 109)
NNB blz. 45

Bingel taak Frans unité 15
Woordkaartjes: link op blog

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Taak 4 op blz. 12
Taak 5 op blz. 13

L109 nr. 3
L119 blz. 76 nr. 1 en 2

Livre p. 61-62 + Bingel

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

Via link praatbox of mailen

Via link praatbox of mailen

Via link praatbox of mailen

50 min. (10 min. voor filmpjes)

50 min.

25 min.

20 uur

20 uur

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Taal

Spelling

Wiskunde

Wat heb je nodig?

Taalschrift C: blz. 24-25-26-27

Oefeningen op kabage of zouaafsoft:
zie dagopdrachten

Werkboek D
L132: Delingen met breuken

Instructie?
Op papier? Filmpje?
Waar kan je dit vinden?

Zie mail dagopdrachten

Zie mail dagopdrachten

Zie mail dagopdrachten

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Taalschrift C: Maak blz. 24-25-26-27
Maak een mindmap van de inhoud
van de teksten.

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

6A: via mail
6B: via link videobellen of mailen

Werkboek D: blz. 6 en 7 /
6B:opdrachten volgens kleur van je tafel

6A: via mail
6B: via link videobellen of mailen

6A: via mail (groepje "de 6 van 6A"
videobellen om 10 uur)
6B: via link videobellen of mailen

25 minuten: wel computer/ipad

30 minuten / geen computer

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?
50 minuten
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

18 uur

/ geen computer

Frans

Andere
6B: om stipt 10 uur:
inbellen via de link die je 's morgens
ontvangt

