Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Werkboekje kern 8, pagina
25 en 26.

Werkboek D, pagina 14 en 15

Leesboek
Bingel

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

Juf Els stuurt een link door
om in te loggen in haar online
klasje.

Juf Els stuurt een link door
om in te loggen in haar online
klasje.

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Werkboekje kern 8, pagina
25 en 26.

werkboek D, pagina 14 en 15

/

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

Juf Els stuurt een link door
om in te loggen in haar online
klasje. Na een uurtje volgt een
tweede link. Dan verbeteren jullie
samen met juf Els de oefeningen.

Juf Els stuurt een link door
om in te loggen in haar online
klasje. Na een uurtje volgt een
tweede link. Dan verbeteren jullie
samen met juf Els de oefeningen.

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

50 min. ongeveer

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

Na een uurtje volgt een
tweede link. Dan verbeteren jullie
samen met juf Els de oefeningen.

/

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?
50 min. ongeveer
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?
Na een uurtje volgt een
tweede link. Dan verbeteren jullie
samen met juf Els de oefeningen.

Wat heb je nodig?

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

/

thema 7 les 18

les 240

ik pen! hoofdletter L

lezen in boek naar keuze

pg 83

pg 73

pg 34

30 min

50 min

30 min

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

15 min

/

Spelling

Wiskunde

Wat heb je nodig?

Computer
Vragenblad Karrewietquiz

Spellingschrift Les 12 thema 8

Rekensprong 3D
Computer
MEETLAT
Neuzeneuzeboekje

Leesboek
Bingel

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

Bekijk op internet
"de week van Karewiet"
de uitzending van 30 mei

Spellingweter 22 blz 121
Spellingweter 23 blz 121

Les 134 : Herhaling : Optellen,
aftrekken en vermenigvuldigen.
Bekijk op Bingel de filmpjes.
NN blz 25, 26, 27, 28

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Los de vragen op van het
opdrachtenblad - maak mooie
zinnen,
schrijf waar nodig hoofdletters,
werk netjes!

Spellingschrift blz 91 en 92
oefeningen 1 - 2 en 3

Rekensprong 3D blz 9 en 10
oefeningen 1, 2, 3 en 4

/

Bij problemen via mail

Bij problemen via mail

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

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

Werktijd
Wij rekenen op maximum
Hoeveel tijd heb je nodig 3 u/week voor alle taken samen
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Doorsturen naar juf Els.

Schrift

Leeskwartier

Taal

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

Verbetersleutel volgt

Verbetersleutel volgt

/

Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Computer + taalschrift

Computer + rekenschrift

Leesboek
Bingel

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

Taalweter op blz 106

/

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Taalschrift blz 105 - 113
(oranje lijn mag) +
oef op Bingel

rekenschrift blz 93 - 96
(oef 2, 1 en 2 op blz 96 niet
maken, driehoekjes mag) +
oef op Bingel

/

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

Mailen of videobellen

Mailen of videobellen

/

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

15' lezen

Ongeveer 50' (+/- 5' op PC)
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Ongeveer 90' (+/- 30' op PC)
/

Zelf verbeteren

Foto of scan doorsturen naar juf

Wat heb je nodig?

Taal

Spelling

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Andere

Computer

Werkwoordenblok

Werkboek 5D
NNB

Livre

Leesboek
Bingel

Cursorisch leerwerkschrift

Werkwoordschema!

NNB blz. 21

/

Infofiches blz. 9 en 10

/

Vul de tabel op blz. 11 in

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

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Ontdekplaat thema 9:
ga op verkenning

Blad 46, 47 en 48

L138: Cirkeldiagram
leerlingen zonder mapje:
blz. 17/18 nr. 1, 2 en 3
leerlingen met mapje:
blz. 17/18: nr. 1, 2, 3 en 4

p. 67/68: aandachtig doornemen
p. 69/70: oefen opdracht a én b

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

/

via mail
vragenuurtje (uren op blog)

via mail
vragenuurtje (uren op blog)

via mail
vragenuurtje (uren op blog)

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

15' lezen

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

via mail
vragenuurtje (uren op blog)

30 min.

50 min.

30 min.
/

/

20 uur

20 uur

Volgende week in de klas!!!

30 min.

Taal

Spelling

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Taalschrift C

Spellingschrift

Werkschrift D

- Livre p.67
- PC of tablet

Leesboek
Bingel

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

Spelen met zinnen, instructiefilmpjes op Bingel.

Neuzeneuze p. 76 en 77.

- Woordjes goed studeren
- Eventueel met de flashkaartjes
- Digitaal spel maken (zie mail)
- Digitale test maken (zie mail)

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Thema 8, les 6.
p. 64, 65 en 66.

Sprong 11, les 134
p. 10 en 11.

/

/

Via mail

/

Andere

SO: Ketnet, dr. Bea

zie spellingweters p. 129

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

p. 92 en 93.

Onderwerp: Menstruatie.

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

15' lezen

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

/

Voor 19.00 uur

