
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Werkboek kern 8, pagina 9

en 10.
Leesboekje kern 9, de 
volgende twee pagina's.

Les 241/242 (pagina 69)
in werkboek C

Leesboek
Bingel

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

Instructiefilmpje op onze blog
voor de taalles.

Instructiefilmpje op onze blog /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Werkboek kern 8, pagina 9
en 10.
Leesboekje kern 9, de 
volgende twee pagina's.

Les 241/242 (pagina 69)
in werkboek C

/

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?) Vandaag via mail:

leen.tange@umbasis.be
vbogaertlieve@gmail.com

Vandaag via mail:
leen.tange@umbasis.be
vbogaertlieve@gmail.com

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 (instructiefilmpje):
10 min.
Werkboekje taal: 30 à 50 min.
Lezen: 15 à 20 min (afhankelijk
van het leestempo)

Computer (instructiefilmpje):
10 min.
Werkboek: 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? 

Vandaag komen alle correctie-
sleutels op de blog. Gelieve alles
zelf te verbeteren en te hand-
tekenen. Het ingevuld week-
rooster mail je door naar de juf
van jouw zoon/dochter. 

Vandaag komen alle correctie-
sleutels op de blog. Gelieve alles
zelf te verbeteren en te hand-
tekenen. Het ingevuld week-
rooster mail je door naar de juf
van jouw zoon/dochter

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Blaadje papier rekenboek D gedichtjes 

zie link op de blog

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

Voorbeeldgedichtjes
zie link op de blog

/ /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Maak zelf een gedichtje van 
minstens 10 regels.

les 261 p. 4 (tekenopdracht niet)
les 263 p. 5-6

/

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

Praatbox
uren op de blog

praatbox 
uren 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? 

ongeveer 30 minuten 30 - 45 minuten

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

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? via mail!

/



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

Rekensprong 3C 
Meetlat

Thuiswerkmap
Blad met hulplijntjes
Blad met gedichten

Leesboek
Bingel

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

Spellingweters van de voorbije
weken.

Xnapda-filmpje via link in 
dagagenda.

Zoek het gedicht
"Isadora de Inktvis"

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Bingeltaak : TAAL : OEFENING 
+ DICTEE

Werkboek blz 78-79 
oef 1 (kleurtje + nauwkeurig) 
oef 2 (meetlat !) 
oef 3 
oef 4

Netjes overschrijven en denk 
aan onze afspraken !

/

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

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/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? Computer + taalschrift C Computer + rekenschrift C Leesboek

Bingel

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

Instructiefilmpje op Bingel Popwerpoint (met 
geluidsfragmenten) +
instructiefilmpje op Bingel

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Taalschrift C van blz. 62 tot 66 +
oefening op Bingel

Rekenschrift C blz 48 - 49 
(geen driehoekjes) + 
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? 

ongeveer 60' (+/- 5'-10' op PC) Ongeveer 90' (+/- 30' op PC)

15' lezen

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? zelf verbeteren Foto of scan doorsturen naar juf

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? / Spellingschrift Werkboek 5C

NNB
Bingel Leesboek

Bingel
WO: bonen en werkboek
'Groene vingers'
Verkeerstoets (internet), je code

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

/ Link met dictee op blog Voorbereidende oefeningen:  
op Bingel (taak)
en op Xnapda (link op blog)
NNB blz. 21 a 2 of 4

/ Link naar verkeerstoets op blog

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

/ Thema 8 les 5 blz. 90 nr.7 L127 nr. 1,2 en 3 Vrij oefenen unité 14 en 15 
(eiland)

/ L 3 aanvullen wat nog ontbreekt
('stap5' staat op jullie blaadje,
dat volstaat)
L4 aanvullen (enkel nr. 1,2 en 3)
Oefentoets (na oefeningen)

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

/ via mail
op de babbelbox (uren zie blog)

via mail
op de babbelbox (uren zie blog)

via mail
op de babbelbox (uren zie blog)

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

/ 25 min. 25 min.

15' lezen 50 min.

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

/

20 uur (WO)



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Taalschrift 6C Spellingschrift

laptop/pc/tablet
Werkboek 6D
Neuzeneuzeboekje

- Cahier 
- Livre

Leesboek
Bingel

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

Zie mail

Zie mail

Zie mail Zie mail /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Je bent vandaag zelf 
verantwoordelijk voor de
invulling van je lesdag!

Je bent vandaag zelf 
verantwoordelijk voor de
invulling van je lesdag!

Je bent vandaag zelf 
verantwoordelijk voor de
invulling van je lesdag!

- Ex. 10 Cahier p. 56 
- Bookwidget oefening

/

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

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

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

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

Instructiemoment 
Google Meet (link - zie mail): 
- 10u Mme Witters 
- 13u Mme Dubourg

/

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

Dat bepaal jij zelf Dat bepaal jij zelf Dat bepaal jij zelf 20min

15' lezen

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Tegen 17 uur Tegen 17 uur Voor 17u verbeteren via deze link

/


