Taal

Spelling

Wiskunde

Schrift

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

werkboek kern 8, pagina 27,
28

Werkboek D, pagina 16 en 20
(op pagina 20 alleen oefening 3)

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

Er wordt 's morgens een mail
met een link gestuurd. Als je op
deze link klikt, kom je in het
online klasje terecht. Hier krijg je
de nodige instructie.

Er wordt 's morgens een mail
met een link gestuurd. Als je op
deze link klikt, kom je in het
online klasje terecht. Hier krijg je
de nodige instructie.

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

werkboek kern 8, pagina 27,
28

Werkboek D, pagina 16 en 20
(op pagina 20 alleen oefening 3)

/

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

Er wordt 's morgens een mail
met een link gestuurd. Als je op
deze link klikt, kom je in het
online klasje terecht. Hier krijg je
de nodige instructie.

Er wordt 's morgens een mail
met een link gestuurd. Als je op
deze link klikt, kom je in het
online klasje terecht. Hier krijg je
de nodige instructie.

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

Werktijd
Hoeveel tijd heb je nodig
voor deze opdracht?
Waarvan hoeveel tijd op
Online instructie: 30 min.
computer?
Werken in het werkboek: 30 min.

Online instructie: 30 min.
Werken in het werkboek: min

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

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

Een uur en half later krijg je
een tweede
link doorgestuurd. Als je op deze
link klikt, kom je opnieuw in het
online klasje terecht. Nu
verbeteren we samen de
lesjes.

/

Een uur en half later krijg je een
tweede
link doorgestuurd. Als je op deze
link klikt, kom je opnieuw in het
online klasje terecht. Nu
verbeteren we samen de
lesjes.

Leesboek
Bingel

Schrift

Leeskwartier

Taal

Spelling

Wiskunde

Wat heb je nodig?

Taalschrift C

Spellingschrift

Rekenboek C

Leesboek
Bingel

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

/

/

/

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Thema 7 les 4 p. 5-9

Les 252 p. 82
Les 253 p. 83

/

Thema 7 les 18 afwerken
p. 85 en 86
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.

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

50 minuten

50 minuten
/

/

/

/

Schrift

Leeskwartier

Taal

Spelling

Wiskunde

Wat heb je nodig?

Computer

Spellingschrift

Rekensprong 3D
Kladblad
Neuzeneuzeboekje

Leesboek
Bingel

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

VIDEOCALL OM 9 u !
Belangrijke info ivm
"eerste schooldag"

Spellingweter 22 op blz 121
Spellingweter 23 op blz 121

Neuzeneuzeboekje blz 16-18
Herhaling hoofdrekenen tot 1000

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Les 12 van thema 8 (vervolg)
Blz 32 oef 1 (beide kolommen)
Blz 92 en 93 oefeningen 4, 5 en 6

/

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

Bij problemen via mail

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

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?

Bij problemen via mail

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

We rekenen op maximum
3 u/dag voor alle taken samen.

Verbetersleutel

Verbetersleutel

/

Taal

Wiskunde

Wat heb je nodig?

Werkwoordenblok + computer

Rekenschrift + computer

Leesboek
Bingel

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

Instructiefilmpjes op Bingel

Instructiemoment met juf om 10u + instructiefilmpjes op Bingel

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Werkwoordenblok blz. 37, 38,
43, 44, 45, 47 + oef op Bingel

Rekenschrift D blz. 6 - 8 +
oef op Bingel

/

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

Mailen of videobellen

Instructiemoment of mailen of
videobellen

/

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

15' lezen

Ongeveer 60' (+/- 35' op PC)
Indienen?
Deadline van de taak?
Hoe moet de taak
ingediend worden?

Schrift

Leeskwartier

Spelling

Ongeveer 70' (+/- 20' op PC)
/

Zelf verbeteren
(correctiesleutels achteraan
in werkwoordenblok)

Foto of scan sturen naar juf.

Spelling

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Werkwoordenblok

Werkboek 5D
lat en potlood

Cahier + livre

Leesboek
Bingel

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

Werkwoordschema

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Blad 50

L139 allen alles (geen driehoek!) cahier p. 61 no 4
L140: Volumematen
+ p. 63 no 7
leerlingen zonder mapje: nr.1+4
leerlingen met mapje: nr.1 tot 4

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

via mail
vragenuurtje (uren zie blog)

via mail
vragenuurtje (uren zie blog)

Taal

/

via mail
vragenuurtje (uren zie blog)

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

15' lezen

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

/

50 min.

30 min.
/

20 uur

20 uur

20 uur

Andere

Taal

Spelling

Wiskunde

Frans

Leeskwartier

Wat heb je nodig?

Taalschrift C

Toets: werkwoorden vervoegen
Gemengde reeks van 10 zinnen

Werkschrift D

- Livre p.116-117
- PC of tablet
- Filmpje en bijlage (zie mail)
- Studeerschrift

Leesboek
Bingel

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

Oefeningen zoals op p. 64 en 65.

zie Neuzeneuze p. 77

- Oefen de getallen van 0 tot 1
miljoen mondeling in.
- Oefen de getallen van 0 tot 20
schriftelijk in.

/

Oefeningen
(les, blz. +
nummers oefeningen)

Thema 7, les 11: p. 36-37
Thema 8, les 11: p. 77-78-79

Sprong 11, les 138, werkboek p. 19-20.

- Ex. 7 p.64

/

Via mail

/

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

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?

/

/

Andere

