
Beste leerlingen en ouders van klas 3A, 

Hierbij de nieuwe planning van 4 tot 15 mei 2020. 

In deze lessen zitten heel wat herhalingen. Verdere  verwerking en inoefening  van de leerstof  zijn  

dan ook belangrijk. Verbetersleutels zijn ook weer aanwezig.  

De verbetersleutels van de werkboeken Rekenmaar(E en F) kan je nu online vinden op de computer 

voor ouders. Zie onderdeel Rekenen. 

 

Je kan me steeds nog bereiken via e-mail: klas3meesterjohan@gmail.com 

Ook proberen we via Bingel een online babbelbox op te stellen, als het technisch mogelijk is. 

We zullen afspreken voor een vast moment: elke maandag (tussen 16.00 en17.00, als er nog 

geen school is). 

Ga dan naar bingel waar je een knop zal opmerken om aan te klikken. We zullen zien wat het 

geeft. 

 

PRETMENU 

Via de site van de gemeente Temse kan je elke maandag, woensdag en vrijdag leuke activiteiten 

zien om eventueel eens uit te proberen. Je kan hier op inloggen (lager nemen). Veel plezie! 

https://www.jeugd-temse.be/pretmenu-tegen-coronaverveling/   

 

 

Planning klas 3A: 

Maandag 4 mei 2020: rekenen opdracht 1,  schrift Blok: 8 les: 4, spelling les1 

Dinsdag 5 mei 2020: rekenen opdracht 2, verkeer  les1, taal opdracht1 

 

Woensdag 6 mei 2020: rekenen opdracht 3, wero opdracht 1, knutselen moederdag 

Donderdag 7 mei 2020: rekenen opdracht 4, spelling les2, knutselen moederdag 

Vrijdag 8 mei 2020: rekenen opdracht 5,  schrift Blok: 8 les: 5, taal opdracht2 

 

mailto:klas3meesterjohan@gmail.com
https://www.jeugd-temse.be/pretmenu-tegen-coronaverveling/


ZONDAG 10 mei 2020: Moederdag!!! Zet jullie lieve mama maar eens extra in de bloemetjes! En 

geef je werkje dat je gemaakt hebt af!  

 

Maandag 11 mei 2020: rekenen opdracht 6,  wero opdracht 2, vrij lezen 

Dinsdag 12 mei 2020: rekenen opdracht 7, verkeer les2, taal opdracht3 

Woensdag 13 mei 2020: rekenen opdracht 8, wero opdracht 3 

Donderdag 14 mei 2020: rekenen opdracht 9, spelling les3, taal opdracht 4 

Vrijdag 15 mei 2020: rekenen opdracht 10, schrift Blok: 8 les: 6, taal opdracht 5 

 

 

Rekenen 

 

Opdracht1: blok 10 oefenblad (geen werkboek ) 1) Verdubbelen en halveren en 2) deelbaarheid 

door 2,5 of 10 

Opdracht2: blok 10 oefenblad (geen werkboek ) 3) een rij veelvouden aanvullen en  4) cijferend 

delen 

Opdracht3: blok 10 oefenblad (geen werkboek ) 5) Hoofdrekenen +-x en: 

Opdracht4: blok 10 oefenblad (geen werkboek ) 6)driehoeken indelen volgens de hoeken 

Opdracht5: blok 10 oefenblad (geen werkboek ) 7A) grondplan en 7B) Verschillende aanzichten 

Opdracht6: blok 10 les 118: Herhaling oef.1,2,3 en 4 wb p73-74 

Opdracht7: blok 10 les 118: herhaling oef 5,6 en7 wb  p75-78 (p79-80 als extra uitdagertjes voor de sterke lln.) 

Opdracht8: blok 11: Instaples Werkboek F! wb p4-5 (oefening 3 niet) 

Opdracht9: blok 11 les 121: Cijferen: + - x  wb p6-7  Op p8 kan je de uitkomsten van p6-7 inkleuren.  

 Opdracht10:  Blok 11 les 122: Cijferen: delen    Met H kleiner dan de  deler. Samen nemen van H 

en T. (Alleen samen nemen  als H van het deeltal kleiner is dan de deler, anders niet samen nemen en 

dus geen boogje) wb p9-11       Rekenwijzer p. 37 (onderste oefening) + bekijk het filmpje cijferen 

delen, les112(van24/4)op Bingel vanaf tijdstip 5.42 min. 

 

Verbeter steeds met de verbeterbladen. Of als het moeilijk is, kijk na. 



Je kan op bingel ook verder oefenen. 

 

De verbeterbladen (opdracht rekenen 6-10) van de werkboeken (E en F) kan je nu ook 

online vinden op bingel. Bingel zette onlangs de correctiesleutels open voor 

ouders/leerlingen. 

Via deze link: 

http://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/   

Klik aan: wiskunde,  Reken Maar,  werkschrift leerjaar 3 en dan scrollen naar werkschrift E of 

F correctiesleutel. 

 

 

Schrift 

Blok: 8 les: 4 
Onderwerp :  Herhaling van de lettergroep I, F, J, T, K, H, Z op één lijn 
Werkschrift 3B: p.46-47  

Blok: 8 les: 5 
Onderwerp :  Herhaling van de lettergroep N, M en E, S op één lijn. 
Werkschrift 3B: p. 48-49 

Blok: 8 les: 6 
Onderwerp :  Herhaling van de lettergroep O, A, Q op één lijn. 
Werkschrift 3B: p. 50-51 

 

 

Verkeer  

Goed lezen van de tekst en de opdrachten oplossen. Bekijk nadien de verbeterbladen. 

http://www.viavanin.be/bingel/thuisleren/correctiesleutels/


  

Thema 4. Ik ben een voetganger 

Les:  1   Onderwerp : Oei, er is geen stoep 

Werkboek :20-21 

 

Thema 4.Ik ben een voetganger 

Les:   2  Onderwerp :Baas boven baas 

Werkboek : 22-23  

 

 

Muzische:Moederdag (Mama verboden te lezen!) 
Opdracht zit in het meegegeven zakje. Voor zondag  10 mei afwerken!!! 

 
 
Spelling 

 
Les 1  Dictee wp 26 dicteren en nakijken. 
 
Les 2  Woordpakket 25 herhalend inoefenen  aan de hand van de huiswerkbladen ( herhaling EN 
verdieping) en de rooster met de woorden uit het pakket als EXTRA. 
 
Les 3  Woordpakket 25 herhalend inoefenen  aan de hand van de huiswerkbladen ( herhaling EN 
verdieping) en de rooster met de woorden uit het pakket als EXTRA . 
 
Zie  ook nadien naar de verbeterbladen van woordpakket (25 en 26) en de huiswerkbladen. 
 
Zie ook taken op bingel. 
 
 
 
 
 
 

Wero 

Wero Mundo thema 7 Welkom in mijn tuin: 

Opdracht1  Les2 :Hoe groeit een courgette? 



Zie  bronnenboek mundo p. 85 (boon) herlezen en bekijk  het filmpje op youtube: Courgette 

kweken | Courgette zaaien      https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-courgette-het-hele-
groeiproces-van-zaadje-tot-eetbare-courgette/ 
 (OF  https://www.youtube.com/watch?v=svtrbGm4fIA) 
 Daarna  blad p. 10 invullen. 

Zelf al eens iets gezaaid of geplant? Tof. 

 

 Opdracht2 Les 4.1: Op je gezondheid   De voedingsdriehoek. 

Bekijk de filmpjes op  youtube:   
1) Wat is gezond eten (voor kinderen) 

https://www.youtube.com/watch?v=GynVcOqPmZw 
 
2) Hoe kan je gezonder eten (voor kinderen) 
https://www.youtube.com/watch?v=s2jNYZ8Lt18 

 

3) Broccoli en Wortels (Liedje bekijken en beluisteren) 
https://www.youtube.com/watch?v=lr1ntycsJ0Y 

 
 

Na de filmpjes blad 12 en 13 invullen. 

 

Opdracht3 Les 4.2: Toch een ongelukje. 

Herlezen in bronnenboek Mundo p.91-92 

Blad 14 invullen. 

 

Kijk ook steeds naar de verbeterbladen telkens. 

                         

Taal 

     Opdracht1 

     Thema : 8 Kunst en kids 

      Lesnr. :   8                                                 

      Lestitel :  Nadenken over zinnen (werkwoorden = doewoorden) 

      Leerdomein :  taalbeschouwing  

      Werkboek :  48-50    oplossen                              

https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-courgette-het-hele-groeiproces-van-zaadje-tot-eetbare-courgette/
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https://www.youtube.com/watch?v=svtrbGm4fIA
https://www.youtube.com/watch?v=GynVcOqPmZw
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https://www.youtube.com/watch?v=lr1ntycsJ0Y


 

 
 
 

Opdracht2 
Thema : 9. Met paard en zwaard 
Lesnr. : 1                                                   
Lestitel : Hoe word ik ridder? 
Leerdomein :  Begrijpend lezen 
Taalboek :45-46 Eerst een paar keer lezen. Dan de vraagjes oplossen 
Werkboek : 51-53     oplossen                                      

 Opdracht3 
Thema : 9. Met paard en zwaard 
Lesnr. :   4                                                 
Lestitel :Bijvoeglijke naamwoorden (= hoe-woordjes) Voorbeeld : Jan is sterk. Stel de vraag 
Hoe is Jan? Sterk   Sterk is een bijvoeglijk naamwoord. 
Leerdomein :  taalbeschouwing 
Taalboek :47 eerst lezen (de vetgedrukte woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden) 
Werkboek : 56-57    Zie eerst kader onderaan p.56. Dan verder oplossen. 
                                       

 Opdracht4 
Thema : 9. Met paard en zwaard 
Lesnr. : 5                                                   
Lestitel : Juist lezen! 
Leerdomein :  Voorgezet technisch lezen 
Taalboek :58-54 eerst lezen van tekst: A, B, C (Je leest volgens je leesniveau) 

Opdracht 5 In werkboek oplossen:  58-60  (volgens je niveau A, B of C)   

 

Verder kan je  vrij lezen van een tekst , Boekenkast Bingel, boekje, strips,…  . 

 
Op bingel kan je ook voortaal verder oefenen. 
Ook de verbeterbladen kan je ook online bekijken via bingel. (zie rekenen) 
 
 
 
Veel succes!  
Op bingel kan ik jullie prestaties volgen. Knap gewerkt, alvast. 
Bravo, om thuis te leren allemaal. 
Dank ook aan de ouders! 
Moeilijke tijden … hopelijk zien we  elkaar vlug terug! 
 
 
Groeten, Mr. Johan 
 
                                  
 
 

      



 

 

 


