
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Zon-werkboekje, volgende

2 pagina's
Rekenboek D, les 329 Leesboek

Bingel

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

online met juf Lieve Online met juf Lieve /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Zon-werkboekje, volgende
2 pagina's

Rekenboek D, les 329 /

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

online met juf Lieve

Online met juf Lieve 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? 

zelfstandig verbeteren thuis.

Zelfstandig verbeteren thuis. /



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Taalschrift C 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 Online met juf Lieve

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 9 les 7 p. 113-116

Thema 8 les 11 afwerken p. 93 en
 94

Les 292 p. 31 Hoofdletter X p. 39 /

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

Online met juf Lieve Online met juf Lieve Online met juf Lieve Online met juf Lieve

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

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

50 min. 50 min. 50 min. 20 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 Lieve Afspreken met juf Lieve Afspreken met juf Lieve Afspreken met juf Lieve

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? werkboek werkboek + nnb Leesboek

Bingel

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

online begeleider / opdrachten lezen in boek /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

thema 9 les 6: vervolg les 133: delers /

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

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

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

30 min. 50 min. 15' lezen, waarvan je 15' een 
telefoon, laptop, Ipad nodig hebt. 

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

nakijken met ma/pa - afgeven bij terugkeer /



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

Blz. 55 - 61 Partnerdictee blz 110 oef 7 Blz. 17 - 18
Blz. 21 - 22

/

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 15' Ongeveer 100'

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 Werkboek 5D (ZRM) Livre Leesboek

Bingel

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

Bingel /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 9 les 11 reeks 3 L161: rekenen met percenten
geen driehoekjes

Unité 17: nieuwe woorden en
 tekst

/

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

in afspraak met juf Inneke in afspraak met juf Inneke in afspraak met juf Inneke

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

25 min. 50 min. 30 min.

15' lezen

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

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Werkboek C Werkboek spelling Oefenbundel sprong 13 - Cahier

- PC of tablet
Leesboek
Bingel

SO, homoseksualiteit en aids
Instructie? 
Op papier? Filmpje? 
Waar kan je dit vinden?

- Schrijf een mail naar je leraar 
waarin je jezelf voorstelt.

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 9, les 6
p.106-112

Thema 9, les 5
afwerken

Wij oefenen als voorbe-
reiding op de toets van 
morgen

- Cahier p.93 /

p. 20-23
Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

Verbetersleutel online ontvangen

Via mail /

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

40 minuten

15' lezen

Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Voor 19.00 uur

/


