Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Werkboek kern 8, pagina
23 en 24.

Werkboek D pagina 9
(alleen oef. 2) + pagina 10

Leesboek
Bingel

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

Juf Lieve stuurt om 11u een
link waar je mee kan inloggen
in het online klasje.

Juf Lieve stuurt om 11u een
link waar je mee kan inloggen
in het online klasje.

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Werkboek kern 8, pagina
23 en 24.

Werkboek D pagina 9
(alleen oef. 2) + pagina 10

/

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

Juf Lieve stuurt om 10u een
link waar je mee kan inloggen
in het online klasje.
Om half 12 volgt een tweede link
om samen te verbeteren.

Juf Lieve stuurt om 10u een
link waar je mee kan inloggen
in het online klasje.
Om half 12 volgt een tweede link
om samen 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
Ongeveer 50 min. in het
computer?
werkboek

Ongeveer 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 Lieve stuurt om 10u een
link waar je mee kan inloggen
in het online klasje.
Om half 12 volgt een tweede link
om samen te verbeteren.

/

Juf Lieve stuurt om 10u een
link waar je mee kan inloggen
in het online klasje.
Om half 12 volgt een tweede link
om samen te verbeteren.

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

werkblad: woorden met een doffe e afwerken thema 6 - les 11

rekensprong c - les 246

/

lezen in een leesboek naar keuze

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

zie blog

pg 81 - 82

pg 77

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?

60 minuten

60 minuten

30 minuten

Taal
Wat heb je nodig?

Spelling

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

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

15 minuten

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Computer
Opdrachtenblad Karrewietquiz

Computer

Rekensprong 3D : les 135 :
gelijkvormigheid en gelijkheid
van vorm en grootte

Thuiswerkmap
Blad met hulplijntjes
Gedichtenblad

Leesboek
Bingel

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

Week van Karrewiet (23 mei)

Gedicht
Rita de Reuzenschildpad
Hoofdletter R

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Los de opdrachten deel 2 op

Bingeltaak 1:
Taal - Spelling - inoefening
Bingeltaak 2 :
Taal - Spelling - dictee

Blz 11 oefening 1
Blz 12 oefening 2

Schrijf het gedicht netjes over
en let op onze afspraken !

/

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

Bij problemen via mail

Bij problemen via mail

Bij problemen via mail

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

Verbetersleutel volgt

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

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

Verbetersleutel volgt

/

Taal

Wiskunde

Wat heb je nodig?

Computer + spellingschrift

Rekenschrift + computer

Leesboek
Bingel

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

Spellingweter 2, 11 en 12
op blz 113 en 117

Instructiefilmpjes op Bingel

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Spellingschrift blz 107 - 109 +
oef op Bingel

Rekenschrift blz 84 - 86
(driehoekjes MAG) +
oef op 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?

15' lezen

Ongeveer 60' (+/- 20' op PC)
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Schrift

Leeskwartier

Spelling

Ongeveer 70' (+/- 10' op PC)
/

Zelf verbeteren

Foto of scan doorsturen naar juf

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Je taak rond de uitvinding of
uitvinder

Werkboek 5D
NNB

Cahier + livre

Leesboek
Bingel

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

/

NNB blz. 17/18, 43/45

Filmpje (link op blog)

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Uitgetypte versie in Word
met een creatieve noot

L137: bewerkingen met breuken
leerlingen zonder mapje:
blz.15 oef. 1, 2 en 3
leerlingen met mapje:
blz. 15/16 oef. 1, 4, 5 en 6

Cahier: p.60 ex.1 (eerst filmpje!): /
enkel werkwoordvorm schrijven!
Livre: p. 54, 57-58, 61 en 64:
eerst oefenen en op juiste uur
online komen!

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

/

via amil
Les online (uren zie blog)
vragenuurtje online (uren op blog)

Taal

Spelling

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

15' lezen

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

50 min.

Cahier: 20 min.
Livre: 10 min. oefenen;
online 25 min.
/

20 uur (bij de leerkracht van
het onlinegroepje!!!!)

20 uur

Cahier: 20 uur

Andere

Wat heb je nodig?

Taal

Spelling

Wiskunde

Werkboek C

www.zouaasoft.be
gemengde reeks

Werkboek D

Frans

Leeskwartier

Andere

Leesboek
Bingel
KETNET, dr. Bea
"Voortplanting"

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

Instructiefilmpje Bingel
zinsdelen

YT, Zo gezegd, zo gerekend 6
tijd-afstand-snelheid

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Thema 8, les 6 (p. 62-68)

Sprong 13, les 161
Werkboek p. 64-65

/

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

/

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

15' lezen

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

/

