Taak

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

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

Werkboek D, pagina 45, 46

Leesboek
Bingel

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

Online met juf Lieve (9u)

Online met juf Lieve (9u)

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

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

Werkboek D, pagina 45, 46

/

Online met juf Lieve (9u)

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

40 à 50 min.

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

zelfstandig te verbeteren thuis.

/

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)
Online met juf Lieve (9u)
Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?
40 min.
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Zelfstandig te verbeteren thuis.

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Spellingschrift

Rekenboek D

Schrijfboekje

Leesboek
Bingel

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

Online met juf Lieve

Online met juf Lieve

Online met juf Lieve

/

Les 277 p. 18

Hoofdletter E
p. 37

/

Online met juf Lieve

Online met juf Lieve

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

Taal

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)
Thema 8 les 11 p. 91 en 92
Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

Online met juf Lieve

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.

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

50 min.

25 min.
/

Afspreken met juf Lieve

Afspreken met juf Lieve

Afspreken met juf Lieve

Taal

Wiskunde

Wat heb je nodig?

werkboek thema 8 les 17

werkboek 3d les 138 + geodriehoek + neuzeneuzeboekje

Leesboek
Bingel

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

online begeleider

online begeleider

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

werkboek thema 8 les 17: 5 tot 7

1-2-4-5-6

/

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

Schrift

Leeskwartier

Spelling

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

afspreken met online begeleider
Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?

afspreken met online begeleider
50 min.

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

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

/

afspreken met online begeleider

afspreken met online begeleider

Wat heb je nodig?

W.O.

Spelling

Wiskunde

Boekje Zomertijd

Spellingschrift

Rekenschrift C

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

Schrift

Leeskwartier
Leesboek
Bingel

/

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)

Zomertijd les 2
(enkel de verschillende
meetinstrumenten uitleggen)

Spellingschrift thema 8 les 14
partnerdictee blz.98 oef 7

Rekenschrift C blz 50 - 51 +
blz 87 - 88

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?

15' lezen

Ongeveer 50'
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

/

Ongeveer 15'

Ongeveer 50'
/

Volgens afspraak met juf Inneke

Volgens afspraak met juf Inneke

Volgens afspraak met juf Inneke

Spelling

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Andere

Wat heb je nodig?

Spellingschrift

Werkboek 5D

Cahier + livre

Leesboek
Bingel

PC

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

Vorige lessen

NNB

/

Dokter Bea show aflevering 3

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Dictee T9L5 oef. 8

L144: (geen driehoekjes)
nr. 1en 2: voor iedereen
nr. 3 voor lln met een mapje

cahier p. 63 no 8: maak dit over
een vriend of vriendin!

/

Klasgesprek en vragenronde
(thuis: gesprek met mama of
papa!)

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

Online met juf Inneke

Online met juf Inneke

Online met juf Inneke

Taal

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?

Online met juf Inneke

50 min.

50 min.

30 min.
/

Volgens afspraak met juf Inneke

Volgens afspraak met juf Inneke

Volgens afspraak met juf Inneke

Volgens afspraak met juf Inneke

Taal

Spelling

Wiskunde

Frans

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, ...?)

/

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?

/

Andere

