
 

Hallo iedereen, 

Ik ben Ko Rona. We gaan er weer samen tegenaan. 

Lees aandachtig de uitleg! 

Kinderen, werk op een plaats waar je aandachtig kan werken!  

Anders duurt het oplossen van de werkbladen véél té lang. 

Werk zo kort mogelijk met zo veel mogelijke aandacht. 

Succes! 

Met vriendelijke groeten,  

Ko 

Naam: __________________________   04/05/2020         ZELFSTANDIG WERK 05 

 

Week 5: 

 

Ik heb terug gekozen voor het woord ‘magje’ in plaats van ‘extra’.  

Magjes worden gemaakt door de snelle werkers.  

Ik heb een kolom extra. Telkens je een taak gemaakt en verbeterd hebt,  

plaats je een vogeltje.  
 

                              ⇩ 
 

Vak 
Dag  V  Moet  Makkelijk/moeilijk 

(omcirkel) 
Verbetering 

 

04/05  V 
Les 106: Herhaling   

 

 

 
  Werkboek p.34 → 40 

  Magje: Werkboek p.41→ 42 

 

05/05   

 

   

Toets: blok 9 

Maak de toets alleen. Succes 
   

Verbeter. Voor elke fout: -1. Stuur je punten voor getallenkennis, bewerkingen, metend rekenen en 

meetkunde door naar je juf. 

 

06/05 

 

  Les 109: Oefenen met breuken:  

Herhaling 

 

 

 

 
  Bingel: Blok 10 les 109: 2: breuken 

herhalen (+ 30 min) 

  Bingel: Blok 10 les 109: 1: 

instructiefilmpjes breuken (+ 30 min):  

  Werkboek p.46→ 48 

Kleur het dier dat best past bij jou. Elk dier bovenaan de oefening heeft een betekenis: 

• Leeuw: Hier ben ik sterk in!  

• Kameel: Deze oefening maak ik graag alleen.  

• Schildpad: Hier voel ik me nog wat onzeker over. 

 



 

 

07/05 

  Les 110: Kenmerken van 

deelbaarheid. 

 

   Filmpje: 

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

xKsyqvpck9M  

  Bingel: Blok 10 les 110: Kenmerken van 

deelbaarheid. 

  Werkboek: p.49 + 50 

  Werkboek: p.51 nr. 6a + 7a 

  Magje werkboek: p. 51 volledig 

 

08/05    Les 112:Temperatuurverschillen 

uitrekenen. Aangeven wat getallen 

uitdrukken. 

 

 

  Filmpje + oefeningen op Bingel: 

Blok 10 les 112 

  Filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?

v=3QOA7Giob3I&t=3s 

  Werkboek: p.56 → 58 

 
 

 

 

Kinderen, werk op een plaats waar je aandachtig kan werken!  

Anders duurt het oplossen van de werkbladen véél té lang. 

Werk zo kort mogelijk met zo veel mogelijke aandacht. 

 

Succes! 

Met vriendelijke groeten,  

Ko 

Naam: __________________________   11/05/2020         ZELFSTANDIG WERK 06 

 

Week 6: Je bekijkt ALTIJD het filmpje op Bingel. Maak de oefeningen en begin in je 

werkboek.  
 

Vak 
Dag  V  Moet  Makkelijk/moeilijk 

(omcirkel) 
Verbetering 

 

11/05  V 
Les 113: Gelijkvormig ≠ Gelijk van 

vorm en grootte 

 

 

 

   Bingel: Blok 10 les 113 (+ 10 min) 

  Werkboek p.59 → 60 + p. 61 nr. 3+4 

 

 

12/05   

  

Les 114: Cijferen: kommagetallen 

vermenigvuldigen. 

 

 

  Bingel: Blok 10 les 114 (+ 5 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=xKsyqvpck9M
https://www.youtube.com/watch?v=xKsyqvpck9M
https://www.youtube.com/watch?v=3QOA7Giob3I&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3QOA7Giob3I&t=3s


  Werkboek: p.62+63 

  Magje werkboek: p. 64 volledig 

 

13/05 

 

  Les 115: Een plattegrond of een 

stadsplan lezen. 

 

 

 

 
  Bingel: Blok 10 les 115: (+ 15 min) 

  Werkboek p.66→ 69 

 

 

14/05 

  Les 116: Cijferen: kommagetallen 

delen  

 

   Bingel: Blok 10 les 116: (+ 5 min) 

  Werkboek: p.70 + 71 

  Magje werkboek: p. 72 volledig 

 

15/05    Les 117: Cijferen: kommagetallen 

delen tot op t, h, d 

 

   Bingel: Blok 10 les 117: (+ 5 min) 

  Werkboek: p.73 + 74 

  Magje: werkboek p.75 

 

 

 

 

 

Kinderen, werk op een plaats waar je aandachtig kan werken!  

Anders duurt het oplossen van de werkbladen véél té lang. 

Werk zo kort mogelijk met zo veel mogelijke aandacht. 

 

Succes! 

Met vriendelijke groeten,  

Ko 

Naam: __________________________   18/05/2020         ZELFSTANDIG WERK 07 

 

Week 7: Je bekijkt ALTIJD het filmpje op Bingel. Maak de oefeningen en begin in je 

werkboek.  
 

Vak 
Dag  V  Moet  Makkelijk/moeilijk 

(omcirkel) 
Verbetering 

 

18/05  V 
Les 111: Werken met een 

breukschaal en een lijnschaal.  

 

 

 

   Filmpje:https://www.youtube.com/wat

ch?v=1rlwDDwB8UY (+ 5 min) 

  Werkboek p.52 + p.53 nr.3 +p.54 +p.55 

  Magje werkboek: p. 53 helemaal 

https://www.youtube.com/watch?v=1rlwDDwB8UY
https://www.youtube.com/watch?v=1rlwDDwB8UY


 

 

19/05    Les 118: Herhaling 

 

 

  Werkboek p.77 → 85 

  Magje werkboek: p. 86→ 87 

 

 

20/05    Vrije dag:  

Magje: Oefenen van leerstof die niet 

zo goed lukt. 

→ werkboek: magjes maken. 

→ huiswerkbundel blok 10 tot en met 

les 119 

   

 

21/05    Vrije dag:  

Magje: Oefenen van leerstof die niet 

zo goed lukt. 

→ werkboek: magjes maken. 

→ huiswerkbundel blok 10 tot en met 

les 119 

 

 

 

22/05    Toets blok 10 

Maak de toets alleen. Succes 

 

 

Verbeter. Voor elke fout: -1. Stuur je punten voor getallenkennis, bewerkingen, metend rekenen en 

meetkunde door naar je juf. 

 

 
 

 

 

Succes! 

Met vriendelijke groeten,  

Ko 

 

Naam: __________________________   25/05/2020         ZELFSTANDIG WERK 08 

 

Week 8: Je bekijkt ALTIJD het filmpje op Bingel. Maak de oefeningen en begin in je 

werkboek.  

Vak 
Dag  V  Moet  Makkelijk/moeilijk 

(omcirkel) 
Verbetering 

 

25/05  V 
Les 121: Getallen met Romeinse 

cijfers < XII lezen en noteren. 

 

 

 

   Filmpje:https://www.youtube.com/wa

tch?v=Ml5NHUX2PB4 (tot 1min 28 sec.) 

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

s7bfjg3G1E (tot 1min 20 sec.) 

  Werkboek p.6 → 8 

https://www.youtube.com/watch?v=Ml5NHUX2PB4
https://www.youtube.com/watch?v=Ml5NHUX2PB4
https://www.youtube.com/watch?v=Us7bfjg3G1E
https://www.youtube.com/watch?v=Us7bfjg3G1E


  Magje werkboek: p.8 nr.10 (met hulp) 

 

 

26/05    Les 122: Tabellen en grafieken 

aflezen en samenstellen. 

 

 

  Bingel: Blok 10  les 122 (+ 15 min) 

  Werkboek: p. 9→ 11 (niet nr.4b) 

 

 

27/05    Les 123: Het gemiddelde berekenen 

 
   Bingel: Blok 10 les 123 (+ 10 min) 

  Werkboek p.12 → 13 

  Magje werkboek: p.14 

 

28/05    Les 124: Hoofdrekenen met 

kommagetallen tot op 0,001 optellen 

en aftrekken.  

 

 

  Bingel: Blok 10 les 124 (+ 12 min) 

  Werkboek p.14 → 15 

  Magje werkboek: p.16 

 

29/05    Les 125: Eenvoudige vragen over 

snelheid oplossen. 

 

 

  Filmpje:https://www.youtube.com/wa

tch?v=EomajajWxVo (+ 5 min) 

  Werkboek p.18 → 20 

  Magje werkboek: p.21 

 

 

 

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

