Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

werkboek kern 8, pagina 7
en 8

Les 239/240 (pagina 68 in
werkboek C)

Werkboekje "Ik pen", pagina 15

Leesboek
Bingel

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

Instructiefilmpje (zie blog)

Instructiefilmpje (zie blog)

Geen instructie.

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

werkboek kern 8, pagina 7
en 8

Les 239/240 (pagina 68 in
werkboek C)

Werkboekje "Ik pen", pagina 15

/

Vandaag tussen 14u-14u30
praatbox met juf Leen.
Alle info op onze blog.

Vandaag tussen 14u-14u30
praatbox met juf Leen.
Alle info op onze blog.

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

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

Vandaag tussen 14u-14u30
praatbox met juf Leen.
Alle info op onze blog.

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op Computer (instructiefilmpje):
10 min.
computer?
In het werkboek: 30 à 50 min.
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Deze taak moet niet ingediend
worden. Vrijdag wel verbeteren
aan de hand van de correctiesleutels die op de blog komen.
Het ingevuld weekrooster
vrijdag doormailen naar de juf.

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

Deze taak moet niet ingediend
worden. Vrijdag wel verbeteren
aan de hand van de correctiesleutels die op de blog komen.
Het ingevuld weekrooster
vrijdag doormailen naar de juf

Geen werktijd op de computer.
15' lezen, waarvan je 15' een
In het werkboekje: 15 à 30 min.
telefoon, laptop, Ipad nodig hebt.
(afhankelijk van het schrijftempo)

Deze taak moet niet ingediend
worden. Vrijdag wel verbeteren
aan de hand van de correctiesleutels die op de blog komen.
Het ingevuld weekrooster
vrijdag doormailen naar de juf

/

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Taalschrift C

Rekenboek C

Leesboek
Bingel

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

/

/

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Thema 8 les 10
Pagina 73 tot 75
Oef. 1, 2 en 3

Les 251 pagina 81 oef. 1 en 3
Les 254 pagina 84 oef. 1 en 2
(je hoeft geen rekening te houden
met het klokje)

/

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

Via praatbox (zie blog voor uren)

Samen met mama/papa of met
een (kleuter)juf/meester.
Via praatbox (zie blog voor uren)

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

50 minuten

30 minuten

Deze taak hoeft niet ingediend
te worden.

Deze taak hoeft niet ingediend
te worden.
Verbeteren met verbetersleutels

/

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Thuiswerkmap

Rekensprong 3C
Neuzeneuzeboekje

Thuiswerkmap
Blad met hulplijntjes

Leesboek
Bingel

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

Werkblad TOETS
SCHRIJVEN-SPELLING

NN blz 24 (delen met rest) Voor Gedicht "Hannes de Haas"
/
wie deeltafels nog niet goed kent, Hoofdletter "H" op voorbeeldblad
NN blz 16-17-18

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Schrijf alle zinnen netjes en
ZONDER FOUTEN over.

Rekensprong 3C
blz 76 oef 3 (NIET driehoekjes)
blz 76 oef 4 (NIET driehoekjes)

Taal

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

Bij problemen via mail

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

Schrijf het gedicht netjes over
op het blad met hulplijntjes.
Denk aan onze afspraken !

/

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

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

Laat mama en/of papa nakijken

Verbetersleutel volgt op het
van de week.

/

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Computer + taalschrift C

Computer + rekenschrift C

Leesboek
Bingel

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

Instructiefilmpje:
https://www.taalkanjerfilmpjes.be
/moovs/leerjaar-4-sleutelwoorden.

Powerpoint (met
geluidsfragmenten) +
instructiefilmpje op Bingel.
+ instructie v/d juf om 10u
meet.google.com/dab-akqk-coe

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Taalschrift C blz. 47-53 oef 1,
blz 48 oef 2 (tekst A OF B),
maak bijhorende opdrachten bij
de gekozen tekst.
+ oefeningen op Bingel.

Rekenschrift C Blz 40 - 41
(oef 1 en 5)
blz 59 - 60 (oef 1, 2, 3 en 5)
+ oefeningen op Bingel

/

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?

15' lezen

Ongeveer 60' (+/- 15' op PC)
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Ongeveer 70'-80' (+/- 30' op PC)
/

Zelf verbeteren

Foto of scan doorsturen naar juf.

Taal

Spelling

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Andere

Wat heb je nodig?

/

spellingschrift

werkboek, kladpapier,
geodriehoek en schaar

cahier

Leesboek
Bingel

WO: werkboekje 'Groene vingers'
Verkeer: pc of I-pad

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

/

feedback in mail

/

Filmpje met link op blog
Verkeerstoets op internet

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

/

blz. 86 nr. 7 verbeteren
L126 oef. 1 en 5
Thema 8 les 5:
+ knutselactiviteit: maak 1
leerlingen zonnder mapje:1, 2, 3,4 veelvlak van papier
leerlingen met mapje: 2, 5 en 6

verbeter ex. no 5 p. 56
flashkaartjes, kruiswoordraadsel
en quiz met link op blog

/

Les 7 blz. 16/17: lezen
Filmpje bekijken
Verkeer: Maak elke reeks
nog 1 keer

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

/

via mail
op de babbelbox
(uren en link op blog)

via mail
op de babbelbox
(uren en link op blog)

via mail
op de babbelbox
(uren en link op blog)

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?

via mail
op de babbelbox
(uren en link op blog)

25 min.

50 min. (knutselen inbegrepen!)

25 min.
/

/

20 uur

20 uur

20 uur

25 min.
25 min.

Taal
Wat heb je nodig?

Spelling

Wiskunde

Spellingschrift
laptop/pc/tablet

L150: kenmerken van
deelbaarheid
Werkboek 6D

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

Frans

Leeskwartier
Leesboek
Bingel

Computer of tablet

Zie mail
Neuzeneuzeboekje blz. 29

/
Zie mail

zie mail
Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

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

blz. 83 – 84 – 85 – 86(oef. 5 niet) Werkboek D: blz. 41 en 42
+ kabage (link zie mail)
Zie mail om jouw oefeningen

te zien

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

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

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

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

Via mail

15' lezen
25min
50 minuten

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

/
LUI: Caillou fait des courses
(Bookwidget)

50 minuten
/
Voor 19u

Andere

