
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Leesboekje kern 9 Les 243/244 (pagina 70)

rekenboek C
Werkboekje "ik pen": pagina 16 Leesboek

Bingel

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

Geen instructie Instructiefilmpje op onze blog Geen instructie /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

De volgende twee pagina's
lezen in leesboekje kern 9

Les 243/244 (pagina 70)
rekenboek C

Werkboekje "ik pen": pagina 16 /

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

Vandaag via mail:
juf Leen: tange.leen@telenet.be
juf Lieve: 
vbogaertlieve@gmail.com

Vandaag via mail:
juf Leen: tange.leen@telenet.be
juf Lieve: 
vbogaertlieve@gmail.com

Vandaag via mail:
juf Leen: tange.leen@telenet.be
juf Lieve: 
vbogaertlieve@gmail.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? 15 à 20 min (afhankelijk van het

leestempo)

computer (instructiefilmpje): 
10 min.
In het werkboek: 30 à 50 min.

Geen werktijd op de computer.
In het werkboek: 15 à 30 min. 
(afhankelijk van schrijftempo)

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.

Deze taak moet niet ingediend 
worden. Op vrijdag stuurt u het
ingevuld weekrooster door.
Op vrijdag komen ook alle 
verbetersleutels op de blog 
zodat u zelf de blaadjes kan
verbeteren.

Deze taak moet niet ingediend 
worden. Op vrijdag stuurt u het
ingevuld weekrooster door.
Op vrijdag komen ook alle 
verbetersleutels op de blog 
zodat u zelf de blaadjes kan
verbeteren.

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? 

Bingel

Rekenboek D Leesboek
Bingel

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

/ / /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Taken zie Bingel

Les 273 en 274
Pagina 15 en 16

/

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

Praatbox (zie blog voor de uren) Praatbox (zie blog voor de uren)

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

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

30 min. 30 min.

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? Computer Spellingschrift Computer 

Neuzeneuzeboekje
Thuiswerkmapje 
Blad met hulplijntjes 
Blad met gedichten

Leesboek
Bingel

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

Online videocall om 14 u
Ontdekplaat Thema 8

Spellingweter 30 (blz124)
Spellingweter 34 (blz 126)

Filmpjes op Bingel
NN blz 8 tot12

Zoek het gedicht 
"Jochem Jachthond"

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Ridders en Heksen - 
Bekijk de ontdekplaat

Spellingschrift blz 79 en 80 
oefeningen 1 - 2 - 3 in potlood

Opdracht : BEUKEN - START
(niet meer dan 2 fouten dan 
 je verder...) 
ROUTE 1 - ROUTE 2

Schrijf dit gedicht netjes over op
je blad met hulplijntjes,
denk aan de afspraken.

/

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

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 rekenen op maximum
3 u/dag 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? 

Vebetersleutel eind van de week /



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Spellingschrift + computer Rekenschrift + computer Leesboek

Bingel

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

Spellingweter 23 blz. 122 Videobellen met juf om 10u + 
instructiefilmpje op Bingel

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Spellingschrift blz. 91 - 93 +
oef. op Bingel

Rekenschrift C blz. 52 - 53
(Driehoekjes MAG je maken)
+ oef. op Bingel

/

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

Mailen of videobellen 
(13u30 - 14u30)

Instructiemoment om 10u - 
mailen of videobellen 
(13u30 - 14u30) 

/

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

Ongeveer 50' (+/- 15' op PC)
Ongeveer 70' (20' op PC 
+ 15' instructiemoment) 

15' lezen

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Zelf verbeteren Foto of scan doorsturen naar juf.

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Taalschrift Werkboek 5C

NNB
Livre Leesboek

Bingel

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

Instructie op babbelbox
(inbelschema op blog!): wees
op tijd!!!!
NNB blz. 57-58

Bingel! /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Les 3: lees de teksten 
op blz. 41, 43 en 45
Leerlingen zonder taalmapje:
bij 1 en 2 opdracht a, b en c
Leerlingen met taalmapje: ook d

L127: Samen nr. 4, 5 en 6
Nadien:
Leerlingen zonder mapje: nr. 7
Leerlingen met mapje: nr. 8b

Unité 16: Livre p. 64-65: 
woordjes en tekst (Bingel!)
p. 99: nu tot 1000

/

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

via mail
babbelbox (nieuwe uren op blog!)

via mail
babbelbox (nieuwe uren op blog!)

via mail
babbelbox (nieuwe uren op blog!)

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

50 min.
20 min. online
25 min. zelfstandig 30 min.

15' lezen

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

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Taalschrift 6C Pc/laptop/tablet

+ spellingschrift blz. 128
Werkboek 6D Livre p. 59 Leesboek

Bingel

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

Zie mail

Zie mail

Zie mail Woordenschat Unité 29 herhalen 
(zie mail)

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Taalschrift 6C
Blz. 49 tot 54

Zie mail voor de link L152: blz. 45 en 46
L154: blz. 49 en 51 (50 niet)

/ /

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

6A: JP: via mail
      MB: via videochat
6B: MP: via mail of
      videochat (vandaag tot 12uur

6A: JP: via mail
      MB: via videochat
6B: MP: via mail of
      videochat (vandaag tot 12uur)

6A: JP: via mail
      MB: via videochat
6B: MP: via mail of
      videochat (vandaag tot 12uur

Via mail /

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

50 minuten 10 minuten 30 min.

15' lezen

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Zie mail Zie mail Zie mail DI 11/05: TEST

/


