Taal
Wat heb je nodig?

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

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

Online met juf Lieve 9u

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

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

Spelling

Wiskunde

Rekenboek D, pagina 47, 48

Schrift

Leeskwartier
Leesboek
Bingel

/

Online met juf Lieve 9u
Rekenboek D, pagina 47, 48

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

/

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

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

Online met juf Lieve 9u
50 min.

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

Taak zelfstandig te verbeteren
thuis.

/

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

Taak zelfstandig te verbeteren
thuis.

Taal
Wat heb je nodig?

Taalschrift C

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

Online met juf An

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Thema 7 les 5 p. 18-23 (oef. 5
niet)
Thema 7 les 14 p. 48-50

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

Online met juf An

Spelling

Wiskunde
Rekenboek D

Schrift

Leeskwartier
Leesboek
Bingel

/

Online met juf An
Les 272 p. 15

/

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

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.

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

50 min.
/

Afspreken met juf An

Afspreken met juf An

Taal
Wat heb je nodig?

bingel+pc/tablet

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

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

werkboek 3d les 140 en les 137

Leesboek
Bingel

nieuwe leerstof: met online begeleider

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

les 140: oef. 1 tot 5 + les 137: vervolg waar je stopte met je online begleider
/
vorige keer
ontdekplaat taal thema 9 + oefeningen bijvoeglijke naamwoorden

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

met online begeleider

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

met online begeleider

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

50 min.

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

afspreken met online begeleider

/

2 x 25 min.
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

op Bingel

Taal
Wat heb je nodig?

Taalschrift C

Spelling

Wiskunde
Rekenschrift C

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

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Leeskwartier
Leesboek
Bingel

/

In de klas of online met juf Inneke

In de klas of online met juf Inneke

Taalschrift C thema 7 les 3
blz. 5 - 10

Rekenschrift C:
blz 56
blz 76 - 77

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

/

/

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 60'
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Schrift

Ongeveer 120 '
/

Volgens afspraak met juf Inneke

Volgens afspraak met juf Inneke

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Andere

Wat heb je nodig?

Taalschrift 5C

Werkboek 5D
NNB

Pen en papier

Leesboek
Bingel

Pc

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

Taalweters (zie werkboek)

NNB: meten

/

/

Dokter Beashow aflevering 3

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Thema 9 les 6: Zinnen
onderzoeken: nr. 1/4
(met mapje: + nr. 5)

L145 nr. 1/6 (geen driehoekjes)

Dictee: enkele zinnen en woorden /
U13-16

Vervolg klasgesprek

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

Online met juf Inneke

Online met juf Inneke

Online met juf Inneke

Online met juf Inneke

Taal

Spelling

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

15' lezen

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

50 minn.

50 min.

20 min.
/

Volgens afspraak met juf Inneke

Volgens afspraak met juf Inneke

Volgens afspraak met juf Inneke

Volgens afspraak met juf Inneke

Taal
Wat heb je nodig?

Spelling

Wiskunde

Werkboek D

Frans

Leeskwartier

Andere

Leesboek
Bingel
Gevalideerde toets
wetenschappen en techniek.

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

zie Neuzeneuze p. 78

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Les 157, p. 56-57
Herhalingsles oef. 4 p. 80

/
Ook presentatie van de muvoopdracht meebrengen op stick
en brengen voor de klasgenoten.
/

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?

/

