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

15 en 16
Rekenboek C pagina 54, 75 Leesboek

Bingel

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

Juf Els Spruyt stuurt je
2 keer per dag een mail met
een link naar haar online klasje. Juf Els Spruyt stuurt je

2 keer per dag een mail met
een link naar haar online klasje

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Werkboekje kern 8, pagina
15, 16 Rekenboek C pagina 54, 75

Dit is nieuwe leerstof:
grote wijzer met blauw tekenen
kleine wijzer met groen.

/

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?) Juf Els Spruyt stuurt je

2 keer per dag een mail met
een link naar haar online klasje.

Juf Els Spruyt stuurt je
2 keer per dag een mail met
een link naar haar online klasje

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? 

Taakje verbeteren samen met
juf Els.

Taakje verbeteren samen met juf 
Els.

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? / korte, lange en andere klanken meetkunde en de euro herhaling boek naar keuze

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

/ / / / /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

/ afwerken les 18, thema 6 les 218 en les 219 pg. 55 - 56 pg. 31 - 32 /

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

/ praatbox om 09u00 en 14u00 praatbox om 09u00 en 14u00 praatbox om 09u00 en 14u00 praatbox om 09u00 en 14u00

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

/ 15 minuten 45 minuten 10 minuten 15 minuten

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

/ / / / /



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Computer 

Taalschrift 3C Thema 8 les 7
Spellingschrift Computer

Rekensprong 3C
Thuiswerkmapje
Blad met hulplijntjes
Gedichtenblad

Leesboek
Bingel

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

Bekijk filmpje op Bingel
Informatiekader op blz 71  
NIEUWE LEERSTOF !

Spellingsweter 10 (blz 116) 
Spellingsweter 22 (blz 121)
Spellingsweter 23 (blz 121)

Indien nodig filmpjes breuken
en cijferen herbekijken.
HERHALING SPRONG 10

Zoek gedicht Nino de Neushoorn /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen) oefening 1 en 2 op blz. 70 

oefening 3 en 4 op blz. 71
Oefening 7 op blz 72 (kadertje)

Spellingschrift blz 83 en 84
oefening 1 én 2

Breuken : oef 1 en 2 blz 94
Bewerkingen : oef 1 blz 94-95
Oef 2 en 3 NIET
(nog niet geleerd)

Schrijf dit gedicht netjes over
en denk aan onze 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? 

Verbetersleutel eind van de week Verbetersleutel /



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

Bingel

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

Spellingweter 14, 17, 19 en 23 
op blz 118, 120 en 122

Instructie met juf om 10u + 
instructiefilmpje op Bingel

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Spellingschrift blz 99 - 101 
(oef 8 is een magje) +
oef. op Bingel

Rekenschrift C blz 72 - 73 + 
oef. op Bingel

/

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

Mailen of videobellen 
(13u30 - 14u30)

Instructiemoment + mailen +
videobellen

/

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

Ongeveer 50' (+/- 20' op PC) Ongeveer 60'-70' (+/- 25' op PC)

15' lezen

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

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Taalschrift 5c Spellingschrift Werkboek 5D

Tabel lengtematen
Livre
Cahier

Leesboek
Bingel

Cursorisch leerwerkschrift
Papier, schaar

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

Les 8: langdurige opdracht
(zie blog)
Les 12: voorbereiding voor 
dinsdag!!!

Spellingweter 10, 28, 39 en 33 Livre p. 64-65 / Filmpje op blog

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Les 8: blz. 57/58: lees 
schrijfwijzers, kies en maak 
schrijfplan blz. 58
Les 12: oefenen op expressief 
lezen blz. 65/67

Leerlingen zonder mapje: 
blz. 95/96 nr. 1, 2, 3 en 4
Leerlingen met mapje:
blz. 96/97 nr. 2, 3, 4, 5 en 6

Les 131: Lengte: herhaling
Leerlingen zonder mapje: 
nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8 en 9
Leerlingen met mapje:
nr. 2, 5, 6, 7, 8 en 9

Cahier p. 58 no 5: schrijf 3 zinnen 
(zie blog!)
+ p.59 no. 6

/ blz. 75/78: nr. 1 invullen
nr. 2: maak een helikopter en
test uit
De creatiefste helikopter wint...

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

via mail
via praatbox (uren op blog!)

via mail
via praatbox (uren op blog!)

via mail
via praatbox (uren op blog!)

via mail
via praatbox (uren op blog!)

via mail
via praatbox (uren op blog!)

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

50 min. 25 min. 40 min. 30 min.

15' lezen 50 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? werkboek 6c, thema 7, les 6 Werkboek 6D - Livre p.63

- Studeerschrift of PC/Tablet (zie mail)
- Flashkaarten (zie mail)

Leesboek
Bingel

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

- Woordenschat U30 3x kopiëren. 
> Op papier in studeerschrift, ofwel
> Digitaal (zie mail).

- Woordenschat U30 studeren.
> Met flashkaarten (zie mail)

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Werkboek p. 19-23  LES 131 : Inkoopprijs, 
verkoopprijs, winst en verlies
zie werkboek p. 4 en 5.

/ /

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

Via mail /

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

50 min. 30 min

15' lezen

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Voor 19.00 uur

/


