
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Werkboek kern 8, pagina 21

en 22
Rekenboek D, pagina 6 en 8 Leesboek

Bingel

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

Juf Els stuurt een link om 
11u waarop je kan inloggen
in haar online klasje

Juf Els stuurt een link om 
11u waarop je kan inloggen
in haar online klasje

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Werkboek kern 8, pagina 21
en 22

Rekenboek D, pagina 6 en 8 /

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

Juf Els stuurt een link om 
11u waarop je kan inloggen
in haar online klasje
Om half 1 volgt een tweede link
om de werkbladen te verbeteren.

Juf Els stuurt een link om 
11u waarop je kan inloggen
in haar online klasje
Om half 1 volgt een tweede link
om de werkbladen te verbeteren.

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 link om 

11u waarop je kan inloggen
in haar online klasje
Om half 1 volgt een tweede link
om de werkbladen te verbeteren.

Juf Els stuurt een link om 
11u waarop je kan inloggen
in haar online klasje
Om half 1 volgt een tweede link
om de werkbladen te verbeteren.

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? werkblaadjes au/ou woorden zoals vissen en zwemmen les 238 / lezen

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

een boek naar keuze

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Zie blog thema 7 les 11 pg 79 - 80 pg 71

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? 

50 minuten 60 minuten 30 minuten 15 minuten 

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



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Computer

Opdrachtenblad bij dagagenda
Spellingschrift Thema 8 les 6 Computer

Rekensprong 3D (!!)
Kladblad

Thuiswerkmap
Blad met gedichten
Blad met hulplijntjes

Leesboek
Bingel

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

Kijk op internetnaar
"De week van Karrewiet"
(week van 23 mei)

Spellingweters 16, 30 en 31 VIDEOLES (les 132) :
BEWERKINGEN TOT 1000 - 
zie planning wanneer jij aan 
de beurt bent !

Gedicht Quirijn Quasi  
Hoofdletter "Q"

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Opdrachtenblad Spellingschrift 88 en 89
oefeningen 4, 5 en 6

Rekensprong 3D (!!)
Blz 5 : oefening 1en 2  
Driehoekjes mogen maar 
moeten niet.

Schrijf dit gedicht netjes over.
Denk aan onze afpraken!

/

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

Bij problemen via mail Bij problemen via mail Vragen stellen tijdens videloles 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 volgt Verbetersleutel volgt Verbetersleutel volgt /



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Taalschrift + computer Rekenschrift + computer Leesboek

Bingel

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

Instructiefilmpjes op Bingel Geen instructie /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Taalschrift blz. 101 - 104 
(oef 6 - 13) + oef op Bingel

Rekenschrift blz 67 - 70 
Deze oef NIET maken: 
oef 2 op blz 67
oef 1 en 2 op blz 69
oef 1 en 2 op blz 70 + Bingel

/

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

Mailen of videobellen Mailen of videobellen /

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

Ongeveer 50' (+/- 15' op PC) Ongeveer 70' (+/- 15' 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? Je voorbereidingen van de

opdracht voor les 8 + computer
Werkwoordenblok Werkboek 5D Cahier Leesboek

Bingel

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

Tips op blog! Werkwoordschema! Filmpje ruimtefiguren (blog) /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Typ je werk uit en controleer
met de tips!

Blad 26, 30 en 44
(tenzij je die vroeger al maakte)

L136: de opp. van balk en kubus
leerlingen zonder mapje:
blz. 13/14 nr. 1, 2, 3a en 4a
leerlingen met mapje:
blz. 13/14 nr. 1, 2, 3 en 4

p. 49 no 6; p. 57  no 1; p. 59 no 7
oefen eerst en kom dan online
(uren zie blog)

/

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

/ via mail
vragenuurtje online: zie blog

via mail
vragenuurtje online: zie blog

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

30 min.? 30 min. 40 min.
20 min. voorbereiden
25 min. online

15' lezen

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Vrijdag 29 mei! 20 uur 20 uur /

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Werkboek taal Spellingschrift Werkschrift D Livre + Cahier Leesboek

Bingel

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

Tijd, afstand, snelheid: zie Neuze
neuze p. 83-84

Zie mail /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Werkboek C, p.69-74 Werkboek spelling p. 91 Werkschrift D, p. 39-40 VOC U31 studeren + ex. 2, 5 en 
9 in Cahier p. 62-64 maken

/

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

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? 

Zelf verbeteren via 
correctiesleutel. Ouders 
controleren of dit gebeurd is.

/


