Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

De volgende twee pagina's
in het zonwerkboekje.

Werkboek D, pagina 60
(les 332)

Leesboek
Bingel

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

Online met juf Lieve

Online met juf Lieve

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

De volgende twee pagina's
in het zonwerkboekje.

werkboek D, pagina 60 (les 332)

/

Online met juf Lieve

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

40 min.

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

Zelfstandig thuis verbeteren

/

Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)
Online met juf Lieve
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 thuis verbeteren

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 324 p. 62

p 42 herhaling hoofdletters

/

Taal

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)
Thema 9 les 3 p. 99 en 100
Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

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

Online met juf Lieve

Online met juf Lieve

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

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

werkboek 3c

werkboek 3D + nnb

Leesboek
Bingel

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

opdrachten in boek + via online begeleider

opdrachten in boek + via online begeleider

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

thema 9 les 13 - vervolg

les 150

/

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

online begeleider

online begeleider

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

Werktijd
tot klaar. Hangt af van vaardigheden.
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
computer?

50 min.

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

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

meteen verbeteren met hulp + afgeven bij terugkeer

/

overlopen met online begeleider - afgeven bij terugkeer

Wat heb je nodig?

Taal

Spelling

Wiskunde

Taalschrift C

Huiswerkschrift

Summatieve toets bewerkingen
+ rekenschrift D

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)

Blz. 114 - 115

Summatieve toets bewerkingen +
blz. 23 - 25, 53 - 54, 79 - 80

/

Thema 8 les 10
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 30'

Ongeveer 100'
/

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

(ZRM)

Cahier + livre

Leesboek
Bingel

Werkboekje 'In het juiste vakje'

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

/

/

/

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Dictee bij les 10 en 14

Testblaadjes p. 1/4
Cahier p. 65/66
(1 en 2 zonder ZRM, 3 mag met) no 4 (luisteroefening);
no 5: schrijfoefening

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

In afspraak met juf Inneke

In afspraak met juf Inneke

Taal

In afspraak met juf Inneke

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

Klasgesprek over les 7
Les 8: bespreken

In afspraak met juf Inneke

15' lezen

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

/

30 min.

30 min.
/

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

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

