
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Werkboekje ZON kern 9

de volgende twee pagina's
maken. 

Rekenboek D, les 323
pagina 54

Leesboek
Bingel

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

Online met juf Ann Online met juf Ann /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Werkboekje ZON kern 9
de volgende twee pagina's
maken. 

Rekenboek D, les 323
pagina 54

/

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

Online met juf Ann

Online met juf Ann 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.

50 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? 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? werkschrift Nederlands 3C werkschrift 3D - les 149 Leesboek

Bingel

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

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

werkschrift blz. 129-132 werkschrift blz. 40-42 /

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? 

ongeveer 50 minuten ongeveer 75 minuten 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 Huiswerkschrift Summatieve toets getallen +

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. 94 - 97 Thema 8 les 5 Summatieve toets eind L4 
(getallen) +
Blz. 51 , 77, 33, 34- 35 en 
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 40' Ongeveer 30' Ongeveer 110'

15' lezen

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

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Kopieerblad Werkboek 5D Cahier, livre Leesboek

Bingel
Werkboekje 'In het juiste vakje'

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

/ NNB Bingel / Filmpjes bij de les (in de klas)

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Volledige bladen L165 nr. 1/5 U17 p. 64/65 (cahier) ex. 2 en 3 / Les 2, 6 en 7: klasgesprek

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

in afspraak met juf Inneke 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? 

50 min. 50 min. 30 min.

15' lezen 50 min.

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

/

in afspraak met juf Inneke



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? - PC of tablet

- Papier
- Schrijfgerief

Leesboek
Bingel

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

- Evaluatie leraar
- Creatieve opdracht (zie mail)

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

/ /

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

Via mail /

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

Je krijgt de hele week de tijd 
om deze afsluiter tot een goed 
einde te brengen.

15' lezen

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

/


