
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Werkboekje kern 8 (maan)

pagina 17, 18
Rekenboek C: pagina 76 
(opgelet: kleine wijzer groen,
grote wijzer blauw)
Rekenboek D: pagina 5

Leesboek
Bingel

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

Jullie kunnen inbellen via 
de link die juf Els door-
stuurt. Je komt in haar klasje
terecht. 

Jullie kunnen inbellen via 
de link die juf Els door-
stuurt. Je komt in haar klasje
terecht. 

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Werkboekje kern 8 (maan)
pagina 17, 18

Rekenboek C: pagina 76
Rekenboek D: pagina 5

/

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

Jullie kunnen inbellen via 
de link die juf Els door-
stuurt. Je komt in haar klasje
terecht. 

Jullie kunnen inbellen via 
de link die juf Els door-
stuurt. Je komt in haar klasje
terecht. 

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

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

50 min. in het werkboek

50 min. in het werkboek. 15' lezen, waarvan je 15' een 
telefoon, laptop, Ipad nodig hebt. 

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

Juf Els stuurt een tweede link
een beetje later op de dag om 
samen met jullie de werk-
bladen te verbeteren.

Juf Els stuurt een tweede link
een beetje later op de dag om 
samen met jullie de werk-
bladen te verbeteren. 

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Bingel + wat is een eigennaam? / Hoeken vergelijken + herhaling sprong 9 / /

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

/ / / / /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Pg 100-102 les 14 thema 6 / pg 60 - les 225. pg 64-66 les 229/230 / /

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? 

30 minuten / 1u30 minuten / /

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

/ / / / /



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

Computer
Computer  Rekensprong 3C  
schrijfgerief - meetlat  - kladblad  
Neuzeneuzeboekje
VIDEOCALL - ZIE DAGAGENDA!

Thuiswerkmapje 
Blad met hulplijntjes
Gedichtenblad

Leesboek
Bingel

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

Vervolg les 11 Thema 8 - bekijk 
het  filmpje van de les via de link
in je dagagenda - stop als dag 2 
erop zit.

Videoles in kleine groepjes 
(zie  planning in dagagenda!)
Filmpje op Bingel over cijferen  
en vermenigvuldigen.

Gedicht Pollie het Paard /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Opdracht 2 blz 81 tot 84 Blz 82 oef 1 en 2
Blz 83 vervolg oefening 2

Schrijf het gedicht netjes over
Denk aanonze afspraken !

/

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

Bij problemen via mail Vragenronde tijdens videocall 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 maxium 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 /



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 24 blz 122 Instructiemoment om 10u met juf /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Spellingschrift blz 103 - 105 +
oef. op Bingel

Rekenschrift blz 74 - 75 + 
oef. op Bingel

/

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

Mailen of videobellen Instructiemoment of mailen of
videobellen

/

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

Ongeveer 60' (+/- 20' op PC) Ongeveer 80' (+/- 30' 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 en informatieve werken Werkwoordblok Werkboek 5D

NNB
Livre
Cahier

Leesboek
Bingel

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

Voorbereiding op blz. 57-58
Tip 1 (zie blog)

Herbekijk zeker het 
werkwoordschema
(spellingweter 34)

NNB blz. 34/43: alle rekenvoor-
delen bij mekaar!
Filmpje met link op blog

Bingel: herbeluisteren van U13/16
(via het eiland!)

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Zoek informatie blz. 2, 8 en 10 L134: Hoofdrekenen (blz.9-10)
leerlingen zonder mapje: 
nr. 1, 2, 3 en 4a
leerlingen met mapje: 
nr. 1, 2, 3, 4b en c

Cahier: p.49 no 6, p.57 no 1, 
p.59 no 7
Livre p. 54, 57-58 (61), 64

/

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

via mail
vragenuurtjes op babbelbox
(uren zie blog)

via mail
vragenuurtjes op babbelbox
(uren zie blog)

via mail
vragenuurtjes op babbelbox
(uren zie blog)

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

??? 30 min. 50 min. 30 min.

15' lezen

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

onlinelesjes op donderdag en
vrijdag (uren zie blog)

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Spellingschrift 6 Werkboek 6D Livre p. 63 + eventueel tablet of 

pc
Leesboek
Bingel

WO: het voorplantingsboekje
Instructie? 
Op papier? Filmpje? 
Waar kan je dit vinden?

Neuzenzeuzeboekje Woordenschat U30 herhalen + 
TEST

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Blz.87-88 L163: 2a-b-c
L164: remediëring

/ /

Blz.5-6
Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

In de klas In de klas

Via mail /

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

1u

15' lezen

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Test indienen voor 19u

/


