
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Werkboekje kern 9 (zon),

volgende twee pagina's
Rekenboek D, pagina 11, 33 Leesboek

Bingel

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

Online met juf Ann (9u) Online met juf Ann (9u) /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Werkboekje kern 9 (zon),
volgende twee pagina's

Rekenboek D, pagina 11, 33 /

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

Online met juf Ann (9u)

Online met juf Ann (9u) Samen met mama/papa of met 
een (kleuter)juf/meester.  

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

40 min.

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

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

Taak zelf thuis te verbeteren

Taak zelf thuis te verbeteren /



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

Bingel

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

Online met juf An Online met juf An /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 7 les 16 p. 52 en 53 Les 264 p. 7
Les 268 p. 10

/

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

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

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

25 min. 100 min.

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

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Afspreken met juf An Afspreken met juf An

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Leesboek

Bingel

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

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

/

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

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. 

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

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Taalschrift C Spellingschrift Rekenschrift C Leesboek

Bingel

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

In de klas of online met juf Inneke In de klas of online met juf Inneke In de klas of online met juf Inneke

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Taalschrift C thema 9 les 15
blz. 125 - 128

Spellingschrift partnerdictee
blz 94 (oef 7)

Rekenschrift C blz 38 - 39 /

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

Online met juf Inneke Online met juf Inneke Online met juf Inneke

/

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

Ongeveer 50' Ongeveer 50'

15' lezen

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Volgens afspraak met juf Inneke Volgens afspraak met juf Inneke Volgens afspraak met juf Inneke

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Werkboek 5C Cahier (livre) Leesboek

Bingel
Werkboekje 'In het juiste vakje'

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

Vorige lessen in cahier + livre / kopieerbladen' uit de methode

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 9 les 3: woordenschat:
alle teksten overlopen en de
kadertjes met woordenschat 
leren

cahier p. 60 no 2: voorbereiden
gesprekje

/ Les 1 van het thema

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

contact met juf Inneke 
volgens afspraak

contact met juf Inneke 
volgens afspraak

contact met juf Inneke 
volgens afspraak

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

50 min. 30 min.

15' lezen 50 min.

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Volgens afspraak met juf Inneke Volgens afspraak met juf Inneke

/

Volgens afspraak met juf Inneke



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

Bingel

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

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

/

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

/

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? 

/


