
Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Werkboekje kern 9 (zon), 

volgende twee pagina's
Rekenboek D, pagina 37, 38 Leesboek

Bingel

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

Online met juf Lieve (9u) Online met juf Lieve (9u) /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Werkboekje kern 9 (zon), 
volgende twee pagina's

Rekenboek D, pagina 37, 38 /

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

online met juf Lieve (9u)

Online met juf Lieve (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? 

30 min.

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

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

Taken zelf te verbeteren thuis

Taken zelf te verbeteren thuis. /



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? Spellingschrift Rekenboek D Leesboek

Bingel

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

/ / /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 8 les 3 p. 87-90
Extra oefeningen maken

Les 271 p. 13 /

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

Afspreken met online begeleider Afspreken met 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? 

50 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? Afspreken met online begeleider Afspreken met online begeleider

/



Taal Spelling Wiskunde Schrift Leeskwartier
Wat heb je nodig? werkboek thema 8 les 17 werkboek les 137 Leesboek

Bingel

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

met online begeleider: nieuwe leerstofmet online begeleider: nieuwe leerstof /

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

werkboek thema 8 les 17: 1 tot 4 werkboek les 137 /

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

afspreken met online begeleider afspreken met 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? 

50 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? afspreken met online begeleider

meteen controleren met online begeleider /



Taal Spelling Wiskunde W.O. Leeskwartier
Wat heb je nodig? Taalschrift C Spellingschrift Rekenschrift C Boekje 'Zomertijd' 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 In de klas of online met juf Inneke

/

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Taalschrift C thema 9 les 12 
blz. 123 - 124

Spellingschrift thema 8 les 5
partnerdictee : blz. 90

Rekenschrift C blok 10 les 123
82 - 83

Zomertijd les 1 /

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

Online met juf Inneke 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 30' Ongeveer 15' 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 Volgens afspraak met juf Inneke

/



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

NNB
cahier (livre) Leesboek

Bingel
Pc

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

Spellingweters 
(achteraan in werkboek)

In livre: voorbije unités + 
achteraan bij 'petit grammaire'

/ Dokter Bea show aflevering 7

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

Thema 9 les 5: oef. 4/7 L141 B nr. 4/8 + MR nr. 1/4 Rév. 13-16: no. 3 + 5 (p. 61...) / Klasgesprek (+ met je ouders)

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

contact met juf Inneke 
volgens afspraak

contact met juf Inneke 
volgens afspraak

contact met juf Inneke 
volgens afspraak

contact met juf Inneke 
volgens afspraak

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 Andere
Wat heb je nodig? IDP test op papier en online

van begrijpend lezen.
Herhalingsoefening in 
sprong 12 maken. (volume 
cilinder)
Klassikaal verbeteren.

zie mail mevr. Dubourg Leesboek
Bingel

WO: les 18
Cursorisch werkboek

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

Eerst lezen, dan pas de vragen 
uitdelen en laten beantwoorden.

/

Via You Tube "Hoe maak ik een 
eenvoudig elektrospel" bekijken.

Oefeningen 
(les, blz. + 
nummers oefeningen)

/

Werkboek p. 59-63.
Contactmogelijkheid
met leerkracht
(Wanneer, hoe, ...?)

/

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

Anderhalf uur

15' lezen

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

In de loft de antwoorden op com-
puter gaan ingeven.
45 minuten

/


