Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Bingeltaak

Bingeltaak

Leesboek
Bingel

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

zie Bingel

zie Bingel

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

zie Bingel

zie Bingel

/

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?

bingel en wat is een eigennaam

/

hoeken vergelijken en herhaling

/

/

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

/

/

/

/

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

thema 6 les 14 pg 100-102

/

les 225 p.60 en 229/230 p.64-66

/

/

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

praatbox om 09u00 en 14u00

/

praatbox om 09u00 en 14u00

/

/

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

50 minuten

/

2 uur

/

/

/

/

/

/

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

/

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Taalschrift 3C
Computer

Spellingschrift

Computer
Neuzeneuzeboekje
Rekensprong 3C

Thuiswerkmapje
Blad met hulplijntjes
Blad met gedichten

Leesboek
Bingel

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

Filmpje via link in dagagenda !

Spellingweters 10 - 22 en 23

NIEUWE LEERSTOF !
Bekijk het filmpje van de les
via de link in de dagagenda
NN blz 28

Gedicht Oscar de Otter

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Blz 79 en 80 (oefening 1)
Blz 81 (oefening 2)

Blz 85 : oefeningen 3, 4 en 5

Oefeningen blz 60 en 61
in potlood

Schrijf dit gedicht netjes over
denk aan onze afspraken !

/

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

Bij problemen via mail

Bij problemen via mail

Bi problemen via mail

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

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

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

verbetersleutel

Foto van de gemaakte
oefeningen einde van de week
verbetersleutel

/

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Taalschrift + computer

Rekenschrift + computer

Leesboek
Bingel

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

Taalweter op blz 91

instructiemoment met juf
om 10u +
instructiefilmpje op Bingel

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Taalschrift blz. 89 - 93 +
oef. op Bingel

Rekenschrift blz. 78 - 79 +
oef. op Bingel

/

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

Mailen of videobellen
(13u30 - 14u30)

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

/

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 90' (+/- 30' op PC)
/

Zelf verbeteren

Foto of scan sturen naar juf.

Taal

Spelling

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Andere

Wat heb je nodig?

Taalschrift 5C

Spellingschrift

Werkboek 5D

Livre
Cahier

Leesboek
Bingel

Inlogcode verkeerstoets

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

Taalweter blz. 58

NNB blz. 55 + 55-51

Link met extra oefenfilmpjes
op blog

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

L15: Een passie voor woorden
Leerlingen zonder mapje:
blz. 68-69 nr. 2, 3, 4
Leerlingen met mapje:
blz. 68/71 nr. 3, 4, 6

Les 14: dictee op blz. 98 nr.7

L132 nr. 1 (allen)
Leerlingen met mapje +: nr. 3, 4

Cahier p. 59 no 7 en 8b

/

Dé Grote Verkeerstoets!

L12: leesmoment online:
uren zie blog!

via mail
via mail
via mail
vraaguurtjes online: uren op blog vraaguurtjes online: uren op blog vraaguurtjes online: uren op blog

15' lezen

30 min. online

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

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

40 min. in schrift
25 min. online

L133: allen: eerste 2 delingen
van nr. 2

25 min.

50 min.

25 min.
/

20 uur

20 uur

20 uur

20 uur

20 uur

Taal
Wat heb je nodig?

Spelling

Frans

Leeskwartier

- Livre
- Cahier
- Audiobestanden (zie mail)
- PC of tablet

Leesboek
Bingel

zie neuzeneuze ( p. 34 - 46):
herhaal de
regels bij hoofdrekenen

- Woordenschat herhalen
- Oefeningen maken
- Oefeningen verbeteren
- Digitale spelletjes (zie mail)

/

Les 163, oefening 2 a-b-c
Les 164, hermaak cijferoefeningen die fout waren.

- Ex. 4 p.58
- Ex. 6 p.59
- Ex. 9 p.60 + livre p.145
- Ex. 10 p.60 (MAG)

/

Via mail

/

Wiskunde

Werkboek spelling, p. 87 en p. 88 Werkschrift D
(= toets)

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

zie schema werkboek p. 128
Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

p. 87 en p. 88 (helemaal)

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

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

15' lezen

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

70 min

30 minuten
/

/

Andere

