
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Leesboekje kern 9

(volgende twee pagina's)
Herhalingsblaadje
met geleerde oefeningen
tot en met 20.

Leesboek
Bingel

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

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Leesboekje kern 9 
(volgende twee pagina's)

Herhalingsblaadje
met geleerde oefeningen
tot en met 20.

/

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

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' 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? / spellingsschrift: thema 6 les 18 / Ik pen! Leesboek naar keuze

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

/ / / / /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

/ pg 71 - 73 : oef 1, 5 en 6 / pg 30 - 31 : letter a /

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

/ Praatbox om 9u en om 14u / Praatbox om 9u en 14u /

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

/ 30 minuten / 15 minuten 15 minuten

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

/ / / / /



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Taalschrift 3C

Computer
Rekensprong 3C
Thuiswerkmap (hulp

Thuiswerkmap 
Blad met hulplijntjes
Blad met gedichten

Leesboek
Bingel

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

Kijk nog eens naar het lesje 
van meester Jimmy via de link

Herhalingsles Sprong 9 Maurits de Miereneter /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Oefening 3 blz 75 -
Oefening 4a blz 76 -
schrijf zelf een uitnodiging
met je antwoorden uit oef 3

Blz 69 : 1, 2 en 3
Blz 70 : oef 2a (OOK driehoekjes)
Blz 70 : oef 2b

Schrijf het gedicht 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
Hoeveel tijd heb je nodig 
voor deze opdracht? 
Waarvan hoeveel tijd op
computer? 

Wij rekenen op max 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? 

Verbetersleutel verbetersleutel /



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

Bingel

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

Spellingweter 11, 12 en 14 op 
blz 117 en 118

Instructie met juf om 10u +
neuzeneuzeboekje blz 35 - 38 +
instructiefilmpje op Bingel

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Spellingschrift blz 95 - 97 +
oef op Bingel

Rekenschrift C blz 61 - 62 
(driehoekjes mag) +
oef. op Bingel

/

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

Mailen of videobellen Instructiemoment + mailen + 
videobellen (13u30 - 14u30)

/

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

Ongeveer 50' (+/- 15' op PC) Ongeveer 90' (+/- 40' op PC)

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 5C Spellingschrift Werkboek 5C Livre

Cahier
Leesboek
Bingel

Pc of I-pad
Inlogcode verkeerstoets

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

Teksten lezen op blz. 48, 49 en 51 /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Iedereen:
tekst 2 oef. a, b, c, d, e, f
tekst 3 oef. a, b, c, d, e
Leerlingen met mapje ook:
tekst 1 oef. b en c

Thema 8 les 10:
maak het dictee op blz. 94

Iedereen L128:
L128 G oef. 2 en 3
B oef. 3

Cahier p. 58 nos ; 3 en 4 / Elk onderdeel van de 'Grote 
Verkeerstoets' nog 1 keer
+ de oefentoets (voor wie dit 
nog niet deed!)

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)

Via mail
Op praatbox (uren zie blog)

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

40 min. 20 min. 30 min. 30 min.

15' lezen 30 min.

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

/

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Tijdig op school zijn!

Kijk jouw persoonlijk uur goed na!
Leesboek
Bingel

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

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

/

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

/

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

15' lezen

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

/


