
 
4 mei 2020- 15 mei 2020   

 
DAG PLANNING KLAAR?  

Zet een 
kruisje! 

Maandag 4 
mei 2020 

1) Rekenen: BLOK 10: Les 117: WB p. 69-71. 
Rekenwijzer: p. 68.  

 

 2) Spelling: WP 26 + beluister het lied op Bingel.   

 3) WERO: BB p. 85 lezen, https://schooltv.nl/video/hoe-
groeit-courgette-het-hele-groeiproces-van-zaadje-tot-
eetbare-courgette/ bekijken, WK p. 10 invullen.  

 

 HUISWERKBUNDEL rekenen: p.  115  

  
 

 

Dinsdag 5 mei 
2020 
 

1) Rekenen: BLOK 10: Les 118: deel 1) Getallenkennis. WB p. 
73-74 (Enkel de RODE getalletjes!) 
Rekenwijzer: p. 15-16 (a, b, c) 

 

 2) Taal: THEMA  9: Les 1: LB p. 44-46, WB p. 51-53  

 3) WERO: WK p. 7-9 invullen na 8 dagen.  

 HUISWERKBUNDEL: rekenen: p. 116  

   

Woensdag 6 
mei 2020 

1) Rekenen: BLOK 10: Les 118:  Deel 2) Bewerkingen. WB p. 
74-77 (Enkel de BLAUWE getalletjes!)  
Rekenwijzer: p. 8- 31, 36-38 

 

 2) Godsdienst: THEMA Vergeving & verzoening:  
- Verhaal ‘Een gouden last’ lezen (kopie) + LB p. 61 het einde 
van het verhaal lezen. 
- WB p. 58: Maak een stripverhaal bij het verhaal. Schrijf een 
paar woorden bij de tekeningen en maak een tekening bij de 
stukjes tekst.  

 

 3) WERO: Lezen BB p. 86-89  

   

Donderdag 7 
mei 2020 

1) Rekenen: BLOK 10: Les 118: Deel 3) Meetkunde. WB p. 77-
78 (Nu zijn er enkel de PAARSE getalletjes nog over )  
 WB p. 79-80 nog niet maken! 

 

 2) Schrift: WB p. 48-49  

 3) WERO: WK p. 7-9 invullen na 10 dagen.  

 HUISWERKBUNDEL Rekenen: p. 118-119 
+ dictee oefenen.  

 

  
 

 

https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-courgette-het-hele-groeiproces-van-zaadje-tot-eetbare-courgette/
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-courgette-het-hele-groeiproces-van-zaadje-tot-eetbare-courgette/
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-courgette-het-hele-groeiproces-van-zaadje-tot-eetbare-courgette/


Vrijdag 8 mei 
2020 

1) Rekenen: BLOK 10: BLOKTOETS   

 2) Taal: THEMA 9: Les 4: LB p. 47, WB p. 56-57. 
 Lees eerst het paarse kadertje WB p. 56 onderaan en WB 
p. 57 bovenaan.  

 

 3) Geen 3de taakje omdat de bloktoets wat langer zal duren.   

 Spelling: CORONA- dictee WP 26  (zie luisterdictee op Bingel: 
Schrijf de woorden op.)  

 

   

ZONDAG 10 
mei 2020 

MOEDERDAG: Zet jullie lieve mama maar eens extra in de 
bloemetjes! Wie wil mag me zeker een fotootje sturen met 
je mama & je cadeautje.   

   

Maandag 11 
mei 2020 

1)Rekenen: BLOK 10: Remediëring:  
 Was iets nog moeilijk op de toets? Maak de oefeningen op 
dit onderwerp in het ZORGMAPJE OP BINGEL. Indien 
cijferend delen nog niet goed ging maak je de werkblaadjes in 
de zorgbundel.   
 Ging alles goed? WB p. 79-80 = uitdagertje 

 

 2) Spelling: WP 27  

 3) WERO: WK p. 7-9 invullen na 12 dagen + besluit vormen & 
samenvatting invullen p. 9: Wat hebben planten nodig om 
goed te groeien? 

 

 GEEN EXTRA HUISWERK.    

   

Dinsdag 12 
mei 2020 

1) Rekenen: BLOK 11: Instaples. WB p. 4-5 
Geen bingel/ rekenwijzer = herhaling.  

 

GEEN OEF. OP 
BINGEL 
VANDAAG!  

2) Taal: THEMA 9: Les 5: LB p. 48- 54, WB p. 58- 60 (A- B OF C 
tekst: Je hoeft maar 1 tekst te lezen en de bijhorende oef. te 
maken) 

 

 3) WERO: BB p. 90 lezen, filmpje op YouTube 
bekijken:https://www.youtube.com/watch?v=GynVcOqPmZw 
Wat is gezond eten? Voor kinderen. WK p. 12. 

 

 HUISWERKBUNDEL Spelling WP 27.   

   

Woensdag 13 
mei 2020 
 

1)Rekenen: BLOK 11: Les 121. WB p. 6-9 
 Kleur de uitkomt van je cijferoefening op p.9, de kippen 
die gekleurd worden zijn veilig voor de vos.  
Rekenwijzer p. 32-35 

 

 2) Godsdienst: THEMA Vergeving & verzoening: LB p. 62 
lezen, WB p. 59: 1) De zinnen kleuren die je het belangrijkst 
vindt. Schrijf eronder waarom je dit kleurde. 2) Hoe schenk jij 
vergeving? Daarna LB p. 63 lezen: Zo ziet een priester het. 
Ben jij het hiermee eens? Afsluiten met het gebedje LB p. 63 
onderaan.  

 

 3) WERO: WK p. 13 + Dictee WP 27 verder inoefenen.  

https://www.youtube.com/watch?v=GynVcOqPmZw


   

Donderdag 14 
mei 2020 

1) Rekenen: BLOK 11: Les 122: WB p. 9-11 
Rekenwijzer p. 36-38 + bekijk het filmpje op Bingel vanaf 5.42 
min.  

 

  2) Schrift: WB p. 50-51  

 3) WERO:  BB p. 91-92 lezen, WK p. 14  

 Spelling: CORONA- dictee WP 27 (zie luisterdictee op Bingel)  

   

Vrijdag 15 mei 
2020 

Normaal gezien was het vandaag onze schoolreis naar 
Bellewaerde, die gaat spijtig genoeg niet door.  
 
Maaarrr, niet getreurd, de gemeente Temse maakte een heel 
pretmenu tegen de Corona verveling. Dat vind je hier: 
https://www.jeugd-temse.be/pretmenu-tegen-
coronaverveling/. 
 
Maar je mag uiteraard ook gerust iets anders doen! Maak er 
een leuke en ontspannende dag van   

 

 
 
 Contractwerk april, mei, juni is EXTRA. Je kan er wel Dojo- punten mee verdienen. 
 
 Het maken van het moederdagcadeautje heb ik niet in de planning gezet omdat het erg 
moeilijk is om in te schatten hoe lang het zal duren om dit te maken. Dit zal bij iedereen 
anders zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jeugd-temse.be/pretmenu-tegen-coronaverveling/
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Nog wat extra info VOOR OUDERS rond het maken van de planning: 
 
REKENEN:  
De kinderen maken eerst de oefeningen op Bingel, als er een filmpje bijstaat bekijk je dit 
ook. De oefeningen staan dag per dag in een mapje. Ze verschijnen op de dag dat deze les op 
de planning staat. Ze verdwijnen de zondag van die week, voor wie graag in het weekend 
iets extra begeleid.  
Pas na Bingel maken de kinderen de oefeningen in de werkboek.  
 De kinderen verbeteren dit zelfstandig. Ze zetten een groen vogeltje als het juist is, 

schrijven met groen het juiste antwoord erbij als het fout is. 
Niveaugroep 1 mag na de hele les verbeteren, niveaugroep 2 verbetert bladzijde per 
bladzijde, niveaugroep 3 verbetert oefening per oefening. Bekijk dit echter, in de klas 
gaat het er anders aan toe. Als je merkt dat je kind het moeilijk heeft, laat je ze 
oefening per oefening corrigeren.  

 
De bloktoets maken de kinderen zelfstandig. Enkel bij onduidelijkheid rond de vraagstelling 
mogen ze vragen stellen. Verbeter deze toets als ouder. Deze punten tellen niet mee als 
evaluatie, maar deze toets is om een beeld te krijgen wat geautomatiseerd is en wat nog 
niet. Indien na de remediëring het nog steeds onduidelijk is, contacteer me zeker voor extra 
uitleg of oefenmateriaal.  
 
TAAL: 
Ook voor taal zijn er oefeningen op Bingel. Deze 2 weken staan er extra oefeningen over 
bijvoeglijke naamwoorden. Laat de kinderen eerst de paarse kadertjes lezen in de WB, dan 
de Bingel oefeningen maken, en dan pas in de werkboek werken. 
Voor de ABC- tekst, is het de bedoeling dat de kinderen enkel hun eigen tekst lezen en de 
bijhorende oefeningen maken. Indien ze in de tijdspanne van 50 min. nog tijd hebben mogen 
ze nog een tekst lezen en de oefeningen maken. Dit moet niet.  
 
SPELLING:   
Ook voor spelling is het zinvol om de kinderen eerst op Bingel te laten oefenen. Bij 
woordpakket 26 hoort een liedje dat je in het mapje van maandag op Bingel kan vinden. Ik 
heb de luisterdicteetjes op Bingel klaargezet als dictee, de kinderen typen het woord op 
Bingel en schrijven het daarna in hun groene schriftje. Anders wordt het filmpje op 
donderdag wat te lang.  
 
 
Veel succes, 
Groetjes, Juf Valérie  


