Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

werkboek kern 8, pagina
5 en 6.
Lezen in leesboekje (de
volgende twee pagina's)

Les 236 (pagina 65)

Leesboek
Bingel

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

Instructiefilmpje op onze blog.

Instructiefilmpje op onze
blog.

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

werkboek kern 8, pagina
5 en 6.
Leesboekje kern 9 (volgende
2 pagina's)

Les 236 (pagina 65)

/

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

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Samen met mama/papa of met
een (kleuter)juf/meester.
Vandaag is er een praatboxsessie (16u16u30) met juf
Lieve. Alle info op de blog.
Op de computer (instructie): 10
minuten.
In het werkboek: 30 à 50 min.
In het leesboek: 15 à 30 min
(afhankelijk van het leestempo)
Deze taak moet niet ingediend
worden. Op vrijdag wel het
ingevuld weekrooster doormailen
naar de klasleerkracht.
Gelieve de werkblaadjes zelf te
verbeteren aan de hand van de
correctiesleutels die vrijdag op
de blog komen.

Vandaag is er een praatboxsessie (16u16u30) met juf
Lieve. Alle info op de blog.
Op de computer (instructie): 10
minuten.
In het werkboek: 30 à 50 min.

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

Deze taak moet niet ingediend
worden. Op vrijdag wel het
ingevuld weekrooster doormailen
naar de klasleerkracht.
Gelieve de werkblaadjes zelf te
verbeteren aan de hand van de
correctiesleutels die vrijdag op
de blog komen.

/

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Taalschrift C

Rekenboek C
Bingel

Leesboek
Bingel

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

Instructiefilmpje via Bingel
(zie stappenplan op de blog)

/

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Thema 7 les 14
Pagina 49 en 50
Oef. 3, 4, 5 en 6

Les 237 oef. 2, 3 en 4
Les 239 oef. 1, 2 en 3

/

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

Via praatbox (zie blog voor de
uren)

Via praatbox (zie blog voor de
uren)

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.

30 minuten (2 minuten op de pc)
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

50 minuten + 20 minuten op
Bingel
/

Zelfcorrectie met
verbetersleutels

Zelfcorrectie met
verbetersleutels

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Thuiswerkmapje "hoe herken ik een werkwoord"

Spellingschrift

Thuiswerkmapje
Computer
Neuzeneuzeboekje

Thuiswerkmapje blad met hulplijntjes

Leesboek
Bingel

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

Info op werkblad

Spellingweter 16 op blz 118

Filmpjes bij Bingeltaken
(aftrekkingen) NN-boekje blz 26-27

Voorbeeldblad kleine letters
en hoofdletters. Hoofdletter F

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Oef 1, 2 en 3 op werkblaadje.
Bij oef 3 MINSTENS 10 vakjes
invullen.

Spellingschrift blz 76 en 77 oefeningen 4, 5 en 6

Alle oefeningen over aftrekken
met inwisselen

Zoek het gedicht
"Francina de Fazant" - schrijf
netjes over, denk aan de
afspraken.

/

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

Bij problemen via mail

Bij problemen via mail

Bij problemen via mail

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

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

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

Verbetersleutel op het einde
van de week

Verbetersleutel op het einde
van de week

/

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Taalschrift + woordenboek/
computer

Werkschrift D + computer

Leesboek
Bingel

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

/

PPT (geluidsopname)
en filmpje op Bingel

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Taalschrift C blz. 11 - 15
Woorden opzoeken in het
woordenboek of www.vandale.be.
oef. met oranje streep MAG
je maken.

Werkschrift D blz. 19 - 20
(oef. 4 moet je niet maken)
Driehoekjes MAG je maken.

/

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

Mailen of videobellen
(13u30 - 14u30)

Mailen of videobellen
(13u30 - 14u30)

/

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

15' lezen
Ongeveer 50' (PC-tijd afhankelijk
van het opzoeken van de
woorden)

Ongeveer 60' (+/- 10' op PC)
/

Zelf verbeteren

Foto of scan doorsturen naar juf

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Andere

Wat heb je nodig?

taalschrift

Werkboek c

Livre/cahier
woordkaartjes

Leesboek
Bingel

WO: Werkboekje 'Groene vingers'
Godsdienst: werkboek

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

Taalweter blz. 35
Kenmerken haiku en elfje blz. 12

NNB blz. 29

/

WO: Fimpjes op Bingel
Godsdienst: bijbelverhalen (blog)

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Les 15: blz. 35 nr. 1, 2, 3 en 4a

L124
leerlingen zonder mapje:
nr. 1, 4, 5 en 6
leerlingen met mapje:
nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6

/

WO: Les 5 blz. 10 oefening 1 en 4
Godsdienst: werkboek blz. 20

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

via mail
praatbox (uren zie blog)

via mail
praatbox (uren zie blog)

Taal

Spelling

via mail
praatbox (uren zie blog)

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

15' lezen

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

via mail
praatbox (uren zie blog)

50 min.

WO: 40 min.
Godsdienst: 25 min.

25 min.
/

20 uur

20 uur

/

20 uur

Wat heb je nodig?

Taal

Spelling

Wiskunde

Taalschrift 6C

Laptop/pc/tablet

Werkboek 6D

Frans
- PC of tablet voor toets
- Livre p.59 (woordenschat)
- Cahier p.52 (oefeningen)

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

Tips: zie mail

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Taalschrift 6C blz. 40
en 41 maken

6A: zie mail JP
6B: livesessie om 9.30 uur
inbellen via de dagelijkse
link + tips in de mail

Leeskwartier
Leesboek
Bingel

/
Maak eerst de toets (zie mail).
Vervolgens studeer je grondig de
helft van de woordenschat. Maak
ten slotte de oefeningen.

Tips: zie mail
Link: zie mail

L146: cijferen:
kommagetal : kommagetal
(deler met 3 cijfers)

- Ex. 1 p.52
- Ex. 2 p.52
- Ex. 5 p.54 (verbeteren)

/

Verbeter in andere kleur met de
correctiesleutel (zie mail)
Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

/
6A: juf Priscilla via mail
6A: juf Priscilla via mail
6A: juf Priscilla via mail
meester Bruno: videochat
meester Bruno: videochat
meester Bruno: videochat
Via mail
6B: meester Peter: via mail en/of 6B: meester Peter: via mail en/of 6B: meester Peter: via mail en/of
videochat
videochat
videochat

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

15' lezen
30 minuten
TEST op pc of tablet
25 minuten

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

15 minuten

50 minuten
/
Foto's sturen voor 19.00 uur

Andere

