
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Werkboek kern 8, pagina 

29, 30, 31
Werkboek D, pagina 24, 27 Leesboek

Bingel

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

Om 9u klik je op de link van 
praatbox en dan kom je in het
online klasje terecht. Juf Ann 
helpt jullie vandaag.

Om 9u klik je op de link van 
praatbox en dan kom je in het
online klasje terecht. Juf Ann 
helpt jullie vandaag.

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Werkboek kern 8, pagina 
29, 30, 31

Werkboek D, pagina 24, 27 /

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

Om 9u klik je op de link van 
praatbox en dan kom je in het
online klasje terecht. Juf Ann 
helpt jullie vandaag.

Om 9u klik je op de link van 
praatbox en dan kom je in het
online klasje terecht. Juf Ann 
helpt jullie vandaag.

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 40 min. 

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

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

De taak moet niet ingediend
worden. Je maakt de taak 
vandaag af en verbetert de taak
zelf (met je ouders) thuis.
Maandagochtend om 9u kan je
eventueel vragen stellen.

De taak moet niet ingediend
worden. Je maakt de taak 
vandaag af en verbetert de taak
zelf (met je ouders) thuis.
Maandagochtend om 9u kan je
eventueel vragen stellen.

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Taalschrift C Rekenboek C Leesboek

Bingel

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

/ / /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 7 les 7 p. 33 en 34 
Thema 7 les 2 (leesles)

Les 255/256 p. 85 - 88 /

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? 

50 min. 100 min.

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? 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? Taalschrift C Rekenschrift C Leesboek

Bingel

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

/ / /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Taalschift C blz. 116 - 117 
oef 1 en 2

Rekenschrift C blz. 34 - 35
oef 1 - 10

/

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

/ / /

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

Ongeveer 30' Ongeveer 50'

15' lezen

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

Je verbetert de taak zelf 
met je mama of papa.

Je verbetert de taak zelf met je 
mama of papa.

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Werkboek 5D Livre + cahier Leesboek

Bingel

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

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

L139 en 140: verbeteren cahier p. 61 no 4 + p. 63 no 7:
verbeteren

/

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

juf Inneke juf Inneke

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

50 min. 25 min.

15' lezen

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

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier WO
Wat heb je nodig? Toets Taalschrift 6 Werkboek 6D / Leesboek

Bingel

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

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Schrijven van werkwoorden Thema 8 les 14 L140: relatie volume, gewicht, 
inhoud

/

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? 

/


