
 

DAGPLANNING 
 

maandag 4 mei 2020  

Geen taak voor taal of WO! Maak aandachtig je herhaling voor rekenen. Morgen toets! 

 

dinsdag 5 mei 2020  

Geen taak voor taal of WO! Succes met je toets rekenen! 

 

woensdag 6 mei 2020  

VAKONDERDEEL OPDRACHT Klaar? 
Teken een passend 

gezichtje. 

 
Wero:  Werkkatern FT 7 p.2  
Bronnenboek p. 84- 85 
lezen  
 
Opdrachtkaarten in bijlage 
 

We waren in de klas begonnen met een groepswerk. Jullie gaan 
zelfstandig verder werken aan deze opdrachten.  
Lees goed de opdrachten. Indien je een vraag hebt, mag je me 
steeds mailen. 
 
Maak opdracht 1 en 2 van de opdrachtkaarten. 
 

 

 

donderdag 7 mei 2020 

VAKONDERDEEL OPDRACHT Klaar? 
Teken een passend gezichtje. 

 
 Werkkatern FT 7 p. 3 
Bronnenboek p. 86- 87 lezen  
 
Opdrachtkaarten in bijlage 
 

  
Maak enkel opdracht 3. 

 

 

 

 



vrijdag 8 mei 2020 

VAKONDERDEEL OPDRACHT Klaar? 
Teken een passend 

gezichtje. 

 
 Verbetering Focusthema 7 p 2 
t.e.m. 4 zie envelop 
 
 

De juf gaf jullie een gesloten envelop mee. Hierin zit de 
verbetersleutel van jullie werkkatern. Verbeter met groen, de 
kleine fouten. Wanneer er grote fouten zijn of twijfels zet dan 
bij je twijfel een groot vraagteken. Nadien komen we hierop 
terug in de klas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagplanningen  

Hallo lieve kinderen, 

Hier volgt de planning voor spelling en wero.  

Net als vorige keer kan dit iets te veel zijn voor 1 dag. Je oefent ook altijd voor 

rekenen! Je mag dan de taak van Wero 1 of meerdere dagen opschuiven. Op 

27 en 28 en 29 mei zijn drie inhaaldagen voorzien. Zet een ‘vogeltje’ bij elke 

taak die je maakte. Zo zie je snel welke taak je nog moet inhalen.  

Succes en werk met aandacht. 

Juf Kelly 

Maandag  11 mei 2020  

VAK- 
ONDERDEEL 

V OPDRACHT           Klaar? 

 
Spelling: 
werkwoorden 8 
Werkboek p. 57-58 
 
 
 

 1. Bekijk het filmpje  

https://www.youtube.com/watch?v=3NUcVQSjXjE 

 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/werkw

oorden-de-tegenwoordige-tijd 

2. Volg de stappen die we reeds deden in de klas. Het schema 

staat op pagina 57.  

3. Maak de oefeningen. 

 

Wero:  Werkkatern 
FT 7 p. 5-6 
Bronnenboek p. 89 
lezen  
 
 

 1. Bekijk deze filmpjes  

https://schooltv.nl/video/verschil-bol-en-knol-een-ui-i

s-een-bol-een-aardappel-is-een-knol/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DUoSpcbF0hM  
 

2. Lees de informatie in je bronnenboek p. 89  

3. Los pagina 5 en 6 in je werkkatern op. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3NUcVQSjXjE
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/werkwoorden-de-tegenwoordige-tijd
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/werkwoorden-de-tegenwoordige-tijd
https://schooltv.nl/video/verschil-bol-en-knol-een-ui-is-een-bol-een-aardappel-is-een-knol/
https://schooltv.nl/video/verschil-bol-en-knol-een-ui-is-een-bol-een-aardappel-is-een-knol/
https://www.youtube.com/watch?v=DUoSpcbF0hM


Dinsdag 12 mei 2020 

VAK- 
ONDERDEEL 

V OPDRACHT  Klaar? 

 
 Spelling: bingeltaak  Op Bingel staat er een taak klaar voor spelling. Deze taak heet 

werkwoorden 8 deel 1. 
 

 Wero  
Werkkatern FT 7 p. 
7-9 
Bronnenboek p. 90- 
92 lezen  
 
 

   
1. Bekijk deze filmpjes 

https://www.youtube.com/watch?v=RlryP8njVns 

2. Lees de informatie in je bronnenboek p. 90-92 

3. Los pagina 7 tot 9 in je werkkatern op. 

 

 

Woensdag 13 mei 2020 

VAK- 
ONDERDEEL 

 
 

V OPDRACHT 
 
 

Klaar? 

 

Wero  
Werkkatern FT 7 p. 
10-11 
Bronnenboek p. 93 
lezen  
 

  
1. Zoek de vogels van in je bronnenboek p.93 op. Staat 

erbij wat ze eten en welke snavel ze hebben? Zo niet, 

kijk je op het informatieblad dat de juf je  meegaf.  

2. Je maakt nu oefening 1 in je werkkatern pagina 10. 

Gebruik een woordenboek of het internet om de 

voorwerpen en hun gebruik op te zoeken. Schrijf dan 

bondig en kort op waarom wij, de mens, dit voorwerp 

gebruikt.  

3. Daarna maak je oefening 2. Hiervoor gebruik je het 

infoblad van de juf. 

 

Spelling: bingeltaak  Op Bingel staat er een taak klaar voor spelling. Deze taak heet 
werkwoorden 8 deel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RlryP8njVns


Donderdag  14 mei 2020 

VAK- 
ONDERDEEL 

V OPDRACHT Klaar? 

 
Wero  
Werkkatern FT 7 p. 
12 
Bronnenboek p. 94 
lezen  
 

 1. Bekijk de filmpjes  

https://schooltv.nl/video/de-voedselketen-eten-of-ge

geten-worden/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gb0VNsOAEIw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tLg65nAq71U 

 
2. Lees in je bronnenboek p. 94. 

3. Maak nu op pagina 12 de oefeningen. De verklaringen mag 

je opzoeken in een woordenboek/op de computer. 

4. Bekijk dit als afsluiter. 

https://www.youtube.com/watch?v=n-rLiW0kU3s 

 

Spelling: bingeltaak  Op Bingel staat er een taak klaar voor spelling. Deze taak 

heet werkwoorden 8 deel 3. 
 

 

Vrijdag 15 mei  2020  

VAKONDERDEEL V OPDRACHT Klaar? 

 
Spelling: werkblad 
werkwoorden 
tegenwoordige tijd ( zie 
dit als een test): zie 
achteraan bundel! 

 1. Je vult dit blad in  met gebruik van een timer. 

2. Je schrijft op het einde op hoeveel tijd je nodig had en 

hoeveel fouten je had.  

3. Tip: wees niet te snel, maar werk nauwkeurig! 

 

 Verbetering 
Focusthema 7 p 5 t.e.m. 
12 
 
Verbetering 
werkwoorden 8 

 Verbeter met groen, de kleine fouten. Wanneer er grote fouten 
zijn of twijfels zet dan bij je twijfel een groot vraagteken. 
Nadien komen we hierop terug in de klas.  

 

 

 

 

 

 

https://schooltv.nl/video/de-voedselketen-eten-of-gegeten-worden/
https://schooltv.nl/video/de-voedselketen-eten-of-gegeten-worden/
https://www.youtube.com/watch?v=gb0VNsOAEIw
https://www.youtube.com/watch?v=tLg65nAq71U
https://www.youtube.com/watch?v=n-rLiW0kU3s


Maandag  18 mei 2020  

VAK- 
ONDERDEEL 

V OPDRACHT         Klaar? 

 
Spelling:  
Stappenblok p. 
83-84 
 

 1. Bekijk woordpakket 16 opnieuw in je spellingsboek.  

2. Maak je oefeningen in je stappenboek p. 83-84. 

 

Wero 
Focusthema 7 les 
6  
Wb.p. 13-14 
BB p. 95-96 

 1. Lees in je bronnenboek p.95-96. 

2. Maak de oefeningen in je werkkatern. Alle info vind je in je 

bronnenboek.  

3. Extra: mens vernietigt de natuur 

http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuu

rdatabase.nl/i001961.html 

 

 

Dinsdag 19 mei 2020 

VAKONDERDEEL V OPDRACHT Klaar? 

 
 Spelling:  
Stappenblok p. 88-89 
 

 1. Bekijk woordpakket 17 opnieuw in je 

spellingboek.  

2. Maak je oefeningen in je stappenboek p. 88-89. 

Oefening 4 is een magje. 

 

Wero 
Focusthema 7 herhaling  
Wb.p. 14 
BB p. 82-96 

 1. Maak de herhaling. Gebruik je werkkatern en 

bronnenboek om op te zoeken. 

2. Twijfel je? Maak het dan in potlood. 

 

 

Woensdag 20 mei 2020 

VAK- 
ONDERDEEL 

 
 

V OPDRACHT 
 
 

Klaar? 

 

Spelling:  
Stappenblok p. 93 
oefening 2 
p.95 oefening 2 
p.101 oefening 4 
 

  
1. Bekijk woordpakketten 18 t.e.m.20 nogmaals. 

2. Maak de oefeningen in je stappenblok. 

 

Wero 
Focusthema 7 
herhaling  
Wb.p. 16 
BB p. 82-96 

 1. Bekijk de studeerwijzer. 

2. Leer puntje 1 en 2.  Maak een samenvatting! 

3. Oefen punt 5 t.e.m. 7. 

 

http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001961.html
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001961.html


 

Donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020: Vrijaf: Dag van Onze Lieve 

Heer (= OLH. = afkorting) Hemelvaart 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8 

Maandag 25 mei 2020 

VAK- 
ONDERDEEL 

V OPDRACHT  Klaar? 

 
Wero 
Focusthema 7 
herhaling  
Wb.p. 16 
BB p. 82-96 

 1. Bekijk de studeerwijzer. 

2. Leerpuntje 3 en 4.  Maak een samenvatting! 

3. Oefen punt 8 t.e.m. 10. 

 

 

Spelling:  
Stappenblok p. 103 en 
104 
 

 1. Bekijk werkwoorden 8 nogmaals. 

2. Maak de oefeningen in je stappenblok. 
 

 

Dinsdag  26 mei 2020 

VAK- 
ONDERDEEL 

V OPDRACHT Klaar? 

 
 

Wero 
Focusthema 7 
herhaling  
Wb.p. 16 
BB p. 82-96 
 

 1. Bekijk de studeerwijzer. 

2. Oefen nu alles nog eens voor je al de oefentoets maakt op Mundo.  

http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/uploads/oefentoe
tsen/focusthema7-4/index.html 

 

 

Spelling:  
Verbetering 
stappenblok 
 

 Verbeter met groen, de kleine fouten. Wanneer er grote fouten zijn of 
twijfels zet dan bij je twijfel een groot vraagteken. Nadien komen we hierop 
terug in de klas. 

 

 

Woensdag 27 mei 2020, Donderdag 28 mei 2020 en vrijdag 29 mei 2020: 

Inhaaldagen voor taken die niet klaar zijn. Succes. 

 

Infoblad “ Een bek voor elke maaltijd” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8
http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/uploads/oefentoetsen/focusthema7-4/index.html
http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/uploads/oefentoetsen/focusthema7-4/index.html


Infoblad “ Een bek voor elke maaltijd” 

De vink heeft een kegelsnavel. Die is kort en sterk en geschikt om zaden te eten. De 

boomkruiper heeft een pincetsnavel. Die is fijn, lang en licht gekromd, ideaal om insecten los 

te peuteren. De Vlaamse gaai heeft een rechte snavel. Daar kan hij ‘alles’ mee eten. Hij eet 

voornamelijk zaden, eieren en kleine dieren. De buizerd heeft een haaksnavel. Met de haak 

kan hij zijn prooi in stukken scheuren. Dat kan hij met een grote kracht. De reiger heeft een 

spiessnavel. Hij kan zijn lange snavel snel in het water bewegen en grijpt dan zo zijn prooi 

vast. Meestal staat hij roerloos te waden in ondiep water. Als er dan een visje voorbijkomt, 

mikt hij heel precies en vangt de vis die hij vervolgens in zijn geheel opeet. Maar ook kikkers, 

sprinkhanen en muizen vangt hij in het grasland met zijn spiesbek. De eend heeft een 

zeefsnavel. De snavel werkt als een zeef. De eend laat het water in haar bek en zeeft dan het 

voedsel eruit. Eenden zie je vaak grondelen en slobberen. Grondelen is wanneer ze met hun 

kop in het water duiken om waterplantjes en waterdiertjes te vissen. Slobberen betekent dat 

ze met hun bek open net onder het wateroppervlak het kroos en alles wat er in zit in hun 

snavel laten binnenkomen en er het eten uit zeven. De specht heeft een beitelsnavel. Die is 

puntig, scherp en sterk. Daarmee beitelt hij gaten in de stam van een boom. De insecten 

schrikken daarvan en kruipen uit de schors. De specht kan ze dan opeten. Een aalscholver 

heeft een haaksnavel. De haak zorgt ervoor dat de aalscholver de vis nog beter kan 

vasthouden. De regenwulp heeft dan weer een priemsnavel. Met die lange snavel priemt hij 

in de grond om er wormen en insecten te zoeken. Zijn lange snavel zorgt ervoor dat hij dat 

ook kan doen in de grond onder het water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Werkwoordenblad  
De garagehouder [verkopen].................................... mijn vader een kapotte uitlaat. 

Kippen en eenden [leggen]........................................ witte eieren. 

De leerling[knippen]........................................ lange zinnen. 

De koeien [geven]........................................ verse melk. 

[Eten]........................................ rupsen alleen groene blaadjes? 

De ijverige schilder [schuren]......................... en [verven]......................... de lelijke deur. 

De meester en de juf [geven]........................................ leuke lesjes. 

De hongerige eekhoorn [verstoppen]........................................ lekkere beukennootjes. 

De lieve leesmoeder [geven]........................................ Marieke een lange leesbeurt. 

De postbode [brengen]........................................ ons een dikke brief. 

Het leergierige kind [vragen]........................................ de meester een belangrijk lesje. 

Ik [geven]........................................ de jonge poes magere melk. 

Vader en moeder [geven]........................................ mij een cadeautje. 

Wie [vertellen]........................................ het geheim aan hem? 

[kopen]........................................ jullie fruit voor de zieke leerling? 

De hond [eten]........................................ zijn bak leeg. 

De agent [wijzen]........................................ ons de weg. 

De fotograaf [nemen]........................................ snel een foto. 

[gaan]........................................ je mee naar school? 

De auto [stoppen]........................................ voor het stoplicht. 

[willen]........................................ jij dit pakje naar het postkantoor brengen? 

Ik [zetten]........................................ de radio zachtjes aan. 

De stationschef [fluiten]......................................... 

De enthousiaste juffrouw [schrijven]........................................ het hele bord vol. 

Ik [hangen]..................................... mijn rode jas naast een zwarte jas aan de kapstok. 

Jan [vergeten].................................. zijn stinkende gymkleren mee naar huis te nemen. 

Een kind [huilen]........................................ 

De marktkoopman [schreeuwen]......................................... 

 


