Taal

Spelling

Wiskunde

Wat heb je nodig?

Werkboek kern 8, pagina
13, 14

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

Instructiefilmpje (zie blog)

Instructiefilmpje (zie blog)

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Werkboek kern 8, pagina
13, 14

Les 251/252 (pagina 74)
in rekenboek C

Schrift

Leeskwartier
Leesboek
Bingel

Les 251/252 (pagina 74)
in rekenboek C
Werkboekje "ik pen": pagina 17

/

Geen instructie
/

Werkboekje "ik pen": pagina 17
Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

Vandaag staat er een praatboxsessie gepland met juf Leen.
(11u-11u30). De link is terug te
vinden op onze blog.

Vandaag staat er een praatboxsessie gepland met juf Leen.
(11u-11u30). De link is terug te
vinden op onze blog.

Vandaag staat er een praatboxsessie gepland met juf Leen.
(11u-11u30). De link is terug te
vinden op onze blog.

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op Instructiefilmpje (computer):
10 min.
computer?
Werkboekje: 30 à 50 min

Instructiefilmpje (computer):
10 min.
Werkboekje: 30 à 50 min.

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

Deze taak moet niet ingediend
worden. Vandaag komen de
correctiesleutels op onze blog
Gelieve de taakjes van deze
week te verbeteren en een handtekening onder te plaatsen.
Ook het ingevulde weekrooster
Deze taak moet niet ingediend
doormailen.
worden.

Deze taak moet niet ingediend
worden. Vandaag komen de
correctiesleutels op onze blog
Gelieve de taakjes van deze
week te verbeteren en een handtekening onder te plaatsen.
Ook het ingevulde weekrooster
doormailen.

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

15' lezen, waarvan je 15' een
telefoon, laptop, Ipad nodig hebt.
Geen werktijd op de computer.
In het werkboekje: 15 à 20 min.
(afhankelijk van schrijftempo)
/

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Verhaal 'Tims wens' in jullie
boekenkast op Bingel
+ taakjes op Bingel

Rekenboek D

Leesboek
Bingel

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

/

/

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Verhaal 'Tims wens' lezen op
Bingel.
Taakjes staan klaar op Bingel.

Les 280 pagina 20

/

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

Praatbox (zie blog voor uren)

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

Praatbox (zie blog voor uren)
Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?

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

50 min. op de computer
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

20 min.
/

/

/

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Computer
Taalschrift 3C blz 73 - 74

Computer

Thuiswerkmapje
Computer

Thuiswerkmapje
Hulpblad met lijntjes
Gedichtenblad

Leesboek
Bingel

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

Lesfilmpje meester Jimmy
zie link in dagagenda

Bingel filmpje over het gewicht

Liselore de Leeuw

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

De grote Ridder- en heksenquiz
(deel 1)
Oefening 1 blz. 73
Oefening 2a en 2b blz. 74

Bingeltaken :
Taal - Spelling Les 12
Taal - Spelling Dictee

Werkblad : Metend Rekenen het gewicht

Schrijf dit gedicht foutloos en
netjes over.
Denk aan onze afspraken !

/

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

bij problemen via mail

Bij problemen via mail

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

Werktijd
Wij rekenen op maximum
Hoeveel tijd heb je nodig 3 u/dag voor alle taken samen
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Verbeterselutel einde van de
week.

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

Verbetersleutel einde van de
week

/

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Computer + taalschrift +
blad woordenschat

Computer + rekenschrift

Leesboek
Bingel

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

Instructiefilmpje op Bingel

Videobellen met juf om 10u

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Taalschrift blz. 84 - 86 +
oef. op Bingel

Rekenschrift C blz 57 - 58
(Driehoekjes mag)
+ oef. op Bingel

/

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

Mailen of videobellen

Instructiemoment - mailen of
videobellen

/

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

15' lezen

Ongeveer 50' (+/- 10' op PC)
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Ongeveer 80' (+/- 30' op PC)
/

Zelf verbeteren

Foto of scan doorsturen naar juf.

Spelling

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Spellingschrift

Werkboek 5c
NNB
Tabel met lengtematen

Livre
Cahier

Leesboek
Bingel

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

Spellingweters 6, 27, 39, 42

Inbellen voor de les op het uur
en bij de juiste leerkracht
(zie schema)

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Les 10: blz. 91/93
Leerlingen zonder mapje:
nr. 1,2 en 3 én 6
Leerlingen met mapje:
nr. 3, 4 en 5 én 6

Na de les:
Leerlingen zonder mapje:
L11 nr. 4 en L120 nr. 2-3
Leerlingen met mapje:
L111 nr. 3 en L120 nr. 3-4

cahier p. 57 no. 2
p. 57 no. 1 (oefenen)

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

via mail
op praatbox (uren zie blog)

via mail
op praatbox (uren zie blog)

via mail
op praatbox (uren zie blog)

Taal

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

/

15' lezen

30 min.
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

/

30 min. online
30 min. zelfstandig

40 min.
/

20 uur

20 uur

20 uur

Andere

Leeskwartier

Taal

Spelling

Wiskunde

Frans

Wat heb je nodig?

Taalschrift 6C

PC/laptop/tablet

Werkboek 6D
Neuzeneuzeboekje

- Livre p.62
Leesboek
- Cahier p.57 & p.60
Bingel
- Audio-bestand (zie bijlage mail)

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

Zie mail

zie mail

- Texte de base beluisteren
- Texte de base 3x luidop lezen
- Woordenschat beluisteren
- Woordenschat 3x luidop lezen
- Oefeningen maken
- Verbeteren met in andere kleur

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Blz. 88-89-90

Link: zie mail

Werkboek 6D: blz. 53 -54

- Ex. 1 p.57
- Ex. 2 p.57
- Ex. 8 p.60

/

Via mail

/

6A: JP: via mail
6B: MP: via mail (hele dag)
via videochat (zie mail)

6A: JP: via mail
6B: MP: via mail (hele dag)
via videochat (zie mail)

6A: JP: via mail
6B: MP: via mail (hele dag)
via videochat (zie mail)
30 minuten

15' lezen

Mama of papa controleert of de
oefeningen gemaakt en
verbeterd werden.

/

Zie mail

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

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

zie mail

15 minuten

zie mail

50 minuten

Andere

