Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Leesboekje kern 9

Rekenboek C, les 235
(pagina 64)

Schrijfboekje "Ik pen", pagina
14

Leesboek
Bingel

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

Geen instructie

Instructiefilmpje (zie blog)

Geen instructie

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

De volgende twee pagina's.

Rekenboek C, les 235
(pagina 64)

Schrijfboekje "Ik pen", pagina
14

/

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

Dinsdag en donderdag (16u-17u)
via praatbox. Alle uitleg hierover
op onze blog.
Via mail kan u ons ook altijd
bereiken. .

Dinsdag en donderdag (16u-17u)
via praatbox. Alle uitleg hierover
op onze blog.
Via mail kan u ons ook altijd
bereiken. .

Dinsdag en donderdag (16u-17u) Samen met mama/papa of met
via praatbox. Alle uitleg hierover een (kleuter)juf/meester.
op onze blog.
Via mail kan u ons ook altijd
bereiken. .

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
15 à 30 min. (afhankelijk van
computer?
leestempo)

Computer (instructiefilmpje):
10 min.
In het werkboek: 30 à 50 min.

Geen werktijd op de computer.
In het werkboek: 15 à 30 min.

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

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

De taak moet niet ingediend
worden. Op het einde van de
week (vrijdag) komen alle
correctiesleutel op de blog.
Op vrijdag ook het ingevul

De taak moet niet ingediend
worden. Op het einde van de
week (vrijdag) komen alle
correctiesleutel op de blog.
Op vrijdag ook het ingevul

/

De taak moet niet ingediend
worden. Op het einde van de
week (vrijdag) komen alle
correctiesleutel op de blog.
Op vrijdag ook het ingevulde
weekrooster doorsturen.

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Computer
Taalboek c

Computer
Rekenboek C

Leesboek
Bingel

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

/

instructiefilmpje
link zie op blog

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Les 226 (p.61) oefening 1 en 2
+ Bingeloefeningen

Thema 7 Les 21 (p. 54-55-56)
oefening 1-2-3-5

/

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

praatbox (uren zie blog)

praatbox (uren zie blog)

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.

ongeveer 30 - 45 min.
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

ongeveer 30 min.
/

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Taalschrift 3B Thema 7 les 5

Spellingschrift blz 75 en 76

Thuiswerkmap
Computer

Thuiswerkmap
Blad met hulplijntjes
Voorbeeldblad gedichtjes

Leesboek
Bingel

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

Begrijpend lezen

Spellingweter 16 blz 118 :
woorden met een doffe 'e'

Cijferen - optellen met brug
HERHALINGSLES
Tip : Neuzeneuzeboekje blz 25
en filmpjes op Bingel

Zoek 'Elsje de Eekhoorn'

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

KIES : Knotsgekke kunstenaars'
blz 16-17 + oef 3-4-5 OF
'Hippe hobby's''
blz 20-21 + oef 3-4-5

Spellingschrift blz 75 en 76
oef 1 - 2 - 3

Alle oefeningen van optellen met Let op : hoofdletter 'E' Schrijf het
brug op werkblaadje
gedicht netjes over en denk aan
de afspraken!

/

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

Bij problemen via mail

Bij problemen via mail

Bij problemen via mail

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

Werktijd
We rekenen op maximum 3 uur
Hoeveel tijd heb je nodig werktijd voor alle taken samen.
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

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

Verbetersleutel einde van de
week.

Vergeet ook jullie weekopdracht niet !

Bij problemen via mail

Verbetersleutel einde van de
week.
Verbetersleutel einde van de
week.

/

Taal

Wiskunde

Wat heb je nodig?

Computer + spellingschrift

Computer (PPT + Bingel) +
rekenschrift C

Leesboek
Bingel

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

Bingel + werkwoordschema
blz. 126

Powerpoint via geluidsopname +
Bingel

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

spellingschrift van blz. 83 tot 85 + Rekenschrift C blz. 36 en 37.
Oefening 1 moet je niet maken.
oef. op Bingel
De driehoekjes mag je maken,
maar het moet niet.
Oef. op Bingel.

/

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

Mail + videobellen
(13u30 - 14u30)

/

Mail + videobellen
(13u30 - 14u30)

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

Schrift

Leeskwartier

Spelling

15' lezen

ongeveer 60 min' - (+/- 25' op PC) 70 min. (+/- 25' op PC)
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

/
Zelf verbeteren met de
correctiesleutel

Foto of scan sturen naar de juf

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Andere

Wat heb je nodig?

Taalschrift

Werkboek 5c
NNB

Livre
Cahier
Woordkaartjes

Leesboek
Bingel

WO: bonen
Godsdienst: werkboek

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

Instructiefilmje op Bingel

Instructiefilmpje op Bingel
NNB blz. 10

flashkaartjes en memory:
link op blog

/

WO: filmpjes (link op blog)

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

blz. 24 oef. 1a
Leerlingen zonder mapje ook:
oef 3a, b en d: zin 1 tot 4
Leerlingen met taalmapje ook:
oef. 3 a, b en d : zin 1 tot 6

Leerlingen zonder mapje:
oef. 1-2-3-6-7-8
Leerlingem met mapje:
oef. 1-2-3-4-5-6-7-8

woordjes unité 15

/

WO: 2 filmpjes +zorg voor bonen
Godsdienst: blz. 19 nr. 1 en 2

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

via mail
praatbox (uren zie blog)

via mail
praatbox (uren zie blog)

via mail
praatbox (uren zie blog)

Taal

Spelling

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

15' lezen

50 min.
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

via mail
praatbox (uren zie blog)

50 min.

50 min.

25 min.
/

20 uur

20 uur

20 uur

Wat heb je nodig?

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

WO

Spelling

Wiskunde

3 kopieerbladen
“Er was eens een zaadje
en een eitje”

Laptop

Werkboek D: blz. 32-33

Zie dagopdrachten van je
leerkracht

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

Invulblad: dit kreeg je in je
plastic zakje met schoolmateriaal

Leeskwartier
Leesboek
Bingel

Livre, Cahier en studeerschrift

Er staan nieuwe strips in je bib
Lees aandachtig de tekst. Zoek de
op Bingel!
woordjes die je niet begrijpt op in een
Neuzeneuzeboekje blz. 110 en 111woordenboek (achteraan Livre). Noteer
de woordjes en de betekenis in je
studeerschrift. Lees vervolgens de tekst
nog eens luidop. Maak ten slotte alle
oefeningen.

Tips: Gebruik een geodriehoek en werk nauwkeurig.

Gebuik je werkwoordschema
Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Frans

Link: zie dagopdrachten van je
leerkracht

6A: juf Priscilla (via mail)
6A: juf Priscilla (via mail)
6A: juf Priscilla (via mail)
meester Bruno (via videochat)
meester Bruno (via videochat)
meester Bruno (via videochat)
6B: meester Peter (via mail en
6B: meester Peter (via mail en
6B: meester Peter (via mail en
via videochat)
via videochat)
via videochat)
De link wordt rond 9uur gemaild De link wordt rond 9uur gemaild De link wordt rond 9uur gemaild

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

/

L145: Schaduwen
Texte de base (Livre p. 58) + Exercice 5
(Cahier p. 54) + Woordjes (Livre p. 59)
3x kopiëren op papier in studeerschrift
of digitaal (zie mail).

Via mail:
Mme Witters: evy.
witters@ursulinenmechelen.be Mme
Dubourg: laurie.
dubourg@ursulinenmechelen.be

/

15' lezen
25 min, geen computer nodig, tenzij
woordjes digitaal worden gekopieerd.
meester Bruno (via videochat)

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

6B: meester Peter (via mail en
via videochat)
De link wordt rond 9uur gemaild

Vandaag voor 19u00 digitaal verzenden
of foto doorsturen indien taak werd
gemaakt in studeerschrift.

/

Andere

