
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? werkboek kern 8, pagina 3 

en 4.
werkboek C, les 227, pagina
59

werkboekje "Ik pen": pagina 13 Leesboek
Bingel

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

Instructiefilmpje vinden jullie
op onze blog. 

Instructiefilmpje vinden jullie
op onze blog.

Geen instructie nodig. /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

werkboek kern 8, pagina 3 
en 4.

werkboek C, les 227, pagina
59

werkboekje "Ik pen": pagina 13 /

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

Vandaag 16u-17u: praatbox-
sessie met juf Lieve
Alle info hierover vind je op de 
blog.

Vandaag 16u-17u: praatbox-
sessie met juf Lieve
Alle info hierover vind je op de 
blog.

Vandaag 16u-17u: praatbox-
sessie met juf Lieve
Alle info hierover vind je op de 
blog.

Samen met mama/papa of met 
een (kleuter)juf/meester.  

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

Computer (instructiefilmpje):
6 minuten
In werkboek: 30 à 50 min.

Computer (instructiefilmpje):
10 minuten.
In werkboek: 30 à 50 min.

Geen werktijd op de computer.
In het werkboek: 20 à 30 min.

15' lezen, waarvan je 15' een 
telefoon, laptop, Ipad nodig hebt. 

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

worden. Op vrijdag het ingevulde
weekrooster doormailen.
De correctiesleutels komen ook
vrijdag op de blog. 

Deze taak moet niet ingediend
worden. Op vrijdag het ingevulde
weekrooster doormailen.
De correctiesleutels komen ook 
vrijdag op de blog.

Deze taak moet niet ingediend
worden. Op vrijdag het ingevulde
weekrooster doormailen.
De correctiesleutels komen
ook vrijdag op de blog.

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Spellingschrift - Herhaling kloklezen a.d.h.v. 

filmpjes (zie blog)
- Bingel

Leesboek
Bingel

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

Filmpje op Bingel (zie 
stappenplan op de blog)
Spellingweter 26 (pagina 123)

Zie blog voor de juiste websites.
https://tweedeleerjaarum.blogspot.com/

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 7 les 3 - Woorden net als 
vliegt en vlucht
Pagina 75-78 Oef. 7 kan je niet 
maken. De oef. met een oranje 
streep moet je niet maken. 
 

Taken op Bingel /

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

Praatbox (zie blog voor de uren)
https://tweedeleerjaarum.blogspot.com/

Praatbox (zie blog voor de uren)
https://tweedeleerjaarum.blogspot.com/

Samen met mama/papa of met 
een (kleuter)juf/meester.  

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig 
voor deze opdracht? 
Waarvan hoeveel tijd op
computer? 50 - 60 minuten

(ongeveer 5 min. op computer) 30 minuten (op computer)

15' lezen, waarvan je 15' een 
telefoon, laptop, Ipad nodig hebt. 

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

Verbeteren met verbetersleutel
met de hulp van mama/papa

Verbeteren met verbetersleutel
met de hulp van mama/papa

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Computer + taalschrift 3C Computer.

Werkblad uit thuiswerkmapje.
Computer -  Rekensprong 3C
 - Neuzeneuzeboekje

Blad met hulplijntjes uit 
thuiswerkmap  - voorbeeldblad 
schrijfletters + hoofdletters 
blad dierengedichtjes

Leesboek
Bingel

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

Filmpje over 4 soorten zinnen Filmpje :
"een breuk nemen van een getal"

Zoek het gedicht 
"Daan de Dromedaris".

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Oefeningen les 13 thema 7
Taalschrift : blz 46 oef 1 -
blz 47 oef 3 - blz 48 
oef 4 en 5 + Bingeltaak

Woorden met VER- ,BE-, GE 
tweede + derde kolom voor- en
achterzijde.
Oef op Bingel + dictee.

Les 113 : 

blz 65 oef 1 en 3 
blz 66 oef 6 en 7

Schrijf het gedicht netjes over op 
 blad met de hulplijntjes. 
 Denk aan onze afspraken!

/

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

Bij problemen via mail. Bij problemen via mail Bij problemen via mail Bij problemen via mail Samen met mama/papa of met 
een (kleuter)juf/meester.  

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

Wij voorzien
 max 3 u voor alle taken samen

15' lezen, waarvan je 15' een 
telefoon, laptop, Ipad nodig hebt. 

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

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Werkschrift C + woordenschatlijst Powerpoint sprong 8 les 96

Werkschrift C
Leesboek
Bingel

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

Taalweter blz. 41 (werkschrift) Powerpoint via geluidsfragmenten /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Taalschrift C blz. 41 - 44 
(oef. met oranje streep mag, 
maar moet niet)

Werkschrift C blz. 32 - 33 
(Driehoekjes mogen maar 
moeten niet)

/

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

Mail of videobellen 
(13u30 - 14u30)

Mail of videobellen /

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

Ongeveer 30 minuten (geen PC)
50-60 minuten 
(Ongeveer 10 min. op PC)

15' lezen

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

Zelf verbeteren met 
correctiesleutel

Foto of scan doorsturen 
naar de juf

/

























































Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Taalboek C + papier Spellingboek Werkboek C

Kopieerblad (link op blog)
Livre + cahier + 
Bingel + woordkaartjes

Leesboek
Bingel

Werkboekje 'Groene vingers'
Opdrachten boon (blad)
Bonenexperiment

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

Filmpje (2) op blog
Taalweters in taalboek blz. 15

Spellingweter blz. 127 Instructiefilmpje op blog /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Les 8 blz. 20-21 nr. 1
Les 6 blz. 16 nr. 2a en 3a,b,c:
iedereen
Leerlingen met taalmapje: + nr.4

Les 14 blz. 84-85
Leerlingen zonder taalmapje:
oef. 2 - 3 en 5
Leerlingen met taalmapje:
oefening 2 - 3 - 4 - 5

Les 122: ruimtefiguren
blz. 81 nr. 1, 2, 3 en 4

Unité 15 exercice no. 3a 
(cahier p. 55)

/ Groene vingers blz. 6 
'Bonen zijn zaden': tekenen
blz. 8/9 nr. 1 en 3

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

via mail
praatbox (uren zie blog)

via mail
praatbox (uren zie blog)

via mail
praatbox (uren zie blog)

via mail
praatbox (uren zie blog)

via mail
praatbox (uren zie blog)

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

50 min. 25 min. 50 min. 15 min.

15' lezen 20 min.

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? 20 uur 20 uur 20 uur 20 uur

/

20 uur



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Laptop/pc/tablet Werkboek 6D Leesboek

Bingel

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

Voor de vorm van de brief is het
zeer belangrijk alle voorwaarden
van blz. 31 te controleren!!!

http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-5/taal/5de/hotpotwerkw/ww135verltijd%20door%20elkaar.htm

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Taalschrift 6C: blz. 29 lezen
 Blz. 30: oef 2 / 3a 3b maken
Brief: zie blz. 31 !!!

Werkboek D: blz. 30 en 31 /

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

6A: juf Priscilla via mail 
6A: videochat meester Bruno 
6B: mail of videochat 
met meester Peter

6A: juf Priscilla via mail
6A: videochat meester Bruno
6B: mail of videochat met 
      meester Peter

6A: juf Priscilla via mail 
6A: videochat meester Bruno 
6B: mail of videochat 
met meester Peter

Mailen met de leerkrachten
van Frans

/

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig 
voor deze opdracht? 
Waarvan hoeveel tijd op
computer? Vragen bij tekstje: 10 minuten

Brief: 25 - 50 minuten 10 minuten 20 - 50 minuten

15' lezen

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

Bestand doormailen 
Liefst in WORD Screenshot of foto doormailen

/

http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-5/taal/5de/hotpotwerkw/ww135verltijd%20door%20elkaar.htm

