
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Leesboekje kern 9 (de 

volgende twee pagina's)
Rekenboek C: Les 237 
(pagina 66)

Leesboek
Bingel

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

Instructiefilmpje (zie blog) Instructiefilmpje (zie blog) /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Leesboekje kern 9 (de 
volgende twee pagina's)

Rekenboek C: Les 237 
(pagina 66)

/

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

Vandaag kan u contact opnemen
met ons via mail.
Donderdag tussen 16u16u30 
is er een praatboxsessie met 
juf Leen (info op de blog)

Vandaag kan u contact opnemen
met ons via mail.
Donderdag tussen 16u16u30 
is er een praatboxsessie met 
juf Leen (info op de 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? 

Computer (instructie): 10 min.
In het leesboekje: 15 à 30 min.
(afhankelijk van uw leestempo)

Computer (instructie): 10 min.
In het rekenboek: 30 à 50 min.

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

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

Deze taak moet niet ingediend 
worden. 

Deze taak moet niet ingediend
worden. Op vrijdag komen alle
correctiesleuels op de blog. 
Gelieve de werkbladen zelf te 
verbeteren en een handtekening
onder te zetten. 

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Taalboek C Rekenboek C Leesboek

Bingel

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

instructiefilmpje op Bingel
stappenplan via blog

Instructiefilmpje op xnapda
link via blog

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 8 les 7 oefening 2-3-4 Les 228 p. 63 /

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

praatbox
uren op de blog

praatbox
uren via 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? 

max. 30 min. 30 - 40 minuten

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

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

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Taalschrift Computer 

Neuzeneuzeboekje
Thuiswerkmapje 
Blad met hulplijntjes

Leesboek
Bingel

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

Checklist (gele kader) op blz 44
Thema 7 -  les 10 :
Allemaal rara-rare gewoontes

Neuzeboekje blz 33 Zoek het gedicht "Gerda de Geit" /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Schrijf 6 zinnen over rare 
van mensen in je omgeving.
Denk aan onze afspraken !

Bingeltaak : geldwaarden Hoofdletter G Schrijf het gedicht 
netjes over, denk aan onze 
afspraken.

/

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? 

We rekenen op maximum 3 u
per 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? 

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Spellingschrift + computer Computer + rekenschrift C Leesboek

Bingel

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

Spellingweter 5 blz. 114 
in spellingschrift 

Powerpoint (geluidsfragmenten)
+ instructiefilmpje op Bingel

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Spellingschrift blz. 87 - 89
Oranje streep: MAG, maar moet 
niet + Bingel oefeningen

Werkschrift C blz. 42 - 43 
(Driehoekjes moet je niet maken)

/

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

Mailen Mailen /

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

Ongeveer 60' (+/- 15' op PC) Ongeveer 60' (+/- 10-15' op PC)

15' lezen

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

Foto of scan doorsturen naar 
de juf als de taak klaar is.

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? pc of I-pad Spellingschrift Werkboek 5c

NNB
Cahier (livre) Leesboek

Bingel
WO: werkboekje 'Groene vingers'
Godsdienst: werkboek
Bonenexperiment

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

op Bingel link naar dictee op blog NNB blz. 43/45 Filmpje met link op blog / Filmpjes met link op blog

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Ontdekplaat thema 8 op Bingel Les 14 blz. 86: dictee Les 125
Leerlingen zonder mapje: 
oef. 1, 2, 3 en 4
Leerlingen met mapje:
oef. 1, 2, 3, 4, 5a en 5b

Unité 15 cahier p. 56 ex. no. 5
(8 zinnen!!!)

/ WO: Les 6: Van bloesem tot appel
blz. 14-15 (helemaal)
Godsdienst: lees blz. 21, 
maak opdracht 2 en 3 blz. 22
Verzorg je bonen

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

via mail
praatbox met link op blog

via mail
praatbox met link op blog

via mail
praatbox met link op blog

via mail
praatbox met link op blog

via mail
praatbox met link op blog

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

25 min. 20 min. 50 min. 30 min.

15' lezen WO: 30 min.
Godsdienst: 25 min.
Bonen: 10 min.

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? 20 uur 20 uur 20 uur 20 uur

/

20 uur



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Bingel 

Taalschrift 6C
Laptop/pc/tablet Werkboek 6D

Neuzeneuzeboekje blz. 109 - Livre p.59 (woordenschat)
- Cahier p.55-56 (oefeningen)

Leesboek
Bingel

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

Zie mail

zie mail

zie mail
Studeer grondig de tweede helft 
van de woordenschat. Gebruik je 
studeerschrift en het WB of de 
flashkaarten (zie mail).

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 7 L11: blz. 34 en 35 
Taalschrift 6C: blz. 44 en 45  
Taken op Bingel

zie mail

blz. 43 en 44 + 
zie mail voor de oefeningen

- Ex. 8 p.55
- Ex. 12 p.56

Verbeter in andere kleur met de
correctiesleutel (zie mail).

/

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?) 6A: JP: via mail

       MB: videochat
6B: MP: via mail en videochat

6A: JP: via mail
       MB: videochat
6B: MP: via mail en videochat

6A: JP: via mail
       MB: videochat
6B: MP: via mail en videochat

Via mail.

/

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

60 minuten 10 minuten 25 minuten

25 minuten

Flashkaarten op pc of tablet
= niet verplicht

15' lezen

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Tegen 13 uur Tegen 13 uur Tegen 13 uur

Foto's sturen voor 19.00 uur.

/


