
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Werkboek kern 8, pagina 19 

en 20
rekenboek C: pagina 47
(het dubbel=nieuwe leerstof!)
rekenboek D: pagina 5 en 7

Leesboek
Bingel

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

Juf Els stuurt een mailtje
met een link waarop je kan
inbellen. 

Juf Els stuurt een mailtje
met een link waarop je kan
inbellen. 

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Werkboek kern 8, pagina 19 
en 20

rekenboek C: pagina 47
(het dubbel=nieuwe leerstof!)
rekenboek D: pagina 5 en 7

/

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?) Juf Els stuurt een mailtje

met een link waarop je kan
inbellen. 

Juf Els stuurt een mailtje
met een link waarop je kan
inbellen. 

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

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

Ongeveer 50 min. 

Ongeveer 50 min. 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 later een tweede
link door waarop je kan inloggen.
Nu kan je samen met juf Els 
de oefeningen verbeteren.

Juf Els stuurt later een tweede
link door waarop je kan inloggen.
Nu kan je samen met juf Els 
de oefeningen verbeteren.

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? werkblaadjes zelfstandige naamwoorden/ eigennamen / Sprong 10 (+ afwerken herhaling sprong 9) de hoofdletter D Leeskwartier

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

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

zie blog voor 2 werkblaadjes Pg. 69 les 236 Pg. 33 boek naar keuze

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

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? 

45 minuten 60 minuten 20 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
Spellingschrift Computer

Rekensprong
Neuzeneuzeboekje
Meetlat

Leesboek
Bingel

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

Deel 3  - De grote ridder-
en heksenquiz - lesje bekijken  
via link in dagagenda

Spellingweter 13 - blz 118
Spellingweter 30 - blz 124
Spellingweter 31 - blz 124

Filmpjes over optellen en
aftrekken op Bingel
NN blz 25 - 26 - 27

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Blz 85 tot 89- oefeningen 3 tot 6 Spellingschrift blz 87 en 88
oefening 1 - 2 - 3

Blz 84 en 85 (alle oefeningen) /

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 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 einde van de  
week

Verbetersleutel einde van de
week

Verbetersleutel einde van de
week

/



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

Bingel

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

Instructiefilmpjes op Bingel Instructiemoment met juf /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Taalschrift blz 98 - 100 
oef 1 - 5  + 
oef op Bingel

Rekenschrift blz 80 - 81 + 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 90' (+/- 40' 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

Opgezochte info
Werkboek 5D
NNB

A4-blad met mannetje
kleurpotloden of stiften

Leesboek
Bingel

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

Tip 1 tot 5 op blog Filmpje (link op blog) Model van mannetje op blog /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Uitschrijven info L135:
leerlingen zonder mapje: 
nr. 1, 2, 3, 4a
leerlingen met mapje:
nr. 1, 2, 3,4, 5

/

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

/ via mail
vragenuurtje op praatbox(zie blog)

Online lesmoment! 
(zie lijst in mail of op blog)

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

???
(toch zeker 50 min. als je 
kritisch genoeg bent) 30 min. 25 min.

15' lezen

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

/
(vrijdag!) 20 uur 20 uur

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Werkboek taal C Werkboek D Livre + Cahier + computer voor 

audiofragmenten
Leesboek
Bingel

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

zie neuzeneuze bij hoofdrekenen
blauwe deel
zie ook blad wiskunde/hoofd-
rekenen synthese.

Zie mail /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 8, les 4.zie p. 55- 60 Sprong 13, les 165, 2 a-b-c Texte de base Livre p. 66 
beluisteren via audiofragment en 
nadien 3x lezen + VOC Livre p. 
67 beluisteren via audiofragment 
en nadien 3x kopiëren (digitaal of 
in studeerschrift)

/

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

Via mail /

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

30min

15' lezen

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Indienen bij meester Bruno Mailen naar meester Bruno

Ouders controleren of de 
woordenschat werd gekopieerd.

/


