
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Online geen taallesje.

In de klas doen we een lees-
toets

Werkboek D, pagina 31 Leesboek
Bingel

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

Online met juf Ann (9u) /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Werkboek D, pagina 31 /

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

Online met juf Ann (9u) 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. 15' lezen, waarvan je 15' een 
telefoon, laptop, Ipad nodig hebt. 

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

Deze taak wordt zelfstandig
verbeterd. Vragen kunnen
morgen nog gesteld worden. 

/



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

Bingel

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

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 7 les 4 afwerken
p. 9-17

Hoofdletter Z p. 35 /

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? 

60 min. 25 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? werkboek 3c werkboek Leesboek

Bingel

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

In de klas of met de online 
 begeleider

In de klas of met de online 
begeleider

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

thema 8 les 13 Les 125 /

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

met de online begeleider met de online begeleider 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. Hangt af van je kennis deeltafels: 15' lezen, waarvan je 15' een 
telefoon, laptop, Ipad nodig hebt. 

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

meteen, afspreken de online 
begeleider

meteen, afspreken de online
begeleider

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Taalschrift C Spellingschrift Rekenschrift C 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)

Taalschrift C thema 9 les 11: 
blz. 116 - 122 

Spellingschrift werkwoorden 6 
leerstof over werkwoorden in t.t.
herhalen + partnerdictee blz. 86

Rekenschrift C blz 28 - 29 /

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 60' Ongeveer 50' Ongeveer 50'

15' lezen

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

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier Andere
Wat heb je nodig? Spellingschrift Werkboek 5D

NNB
Livre + cahier Leesboek

Bingel
Pc of I-pad

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 / in de klas of online met juf Inneke
Dr Bea-show aflevering 7

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 9 blz. 99/100 oef. 1/3 L141 p. 22 e.v.
G 1/3 + B 1/3 + MK 1/4

Cahier: luisteroefeningen
p.48 no 4, p.53 no 6, p.55 no 4
Livre p. 69/70

/ Klasgesprek

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

via mail of online met juf Inneke 
als je niet in de klas bent

via mail of online met juf Inneke 
als je niet in de klas bent

via mail of online met juf Inneke 
als je niet in de klas bent

via mail of online met juf Inneke 
als je niet in de klas bent

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

30 min. 50 min. 30 min.

15' lezen

50 min.
Indienen? 
Deadline van de taak? 
Hoe moet de taak 
ingediend worden? Volgens afspraak met juf Inneke Volgens afspraak met juf Inneke Volgens afspraak met juf Inneke

/



Taal Spelling Wiskunde Frans Leeskwartier WO
Wat heb je nodig? Taalschrift 6C Werkboek 6D - Livre p.70-71

- Audio-bestanden (zie mail)
Leesboek
Bingel

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

- Basistekst beluisteren
- Basistekst luidop lezen
- Woordenschat beluisteren
- Woordenschat luidop lezen
- Woordenschat kopiëren

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 9 L3: vervolg
Blz. 96-101

L148 / /

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

Via mail /

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

50 minuten

15' lezen

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

/


