
Beste leerlingen van klas 3A 

Hopelijk zijn jullie allemaal gezond.    

Het is misschien allemaal raar wat er gebeurt. Maar we moeten thuis blijven. De school kan nog niet 

opengaan. Onze gezondheid gaat voor. 

Hier heb je wat nieuwe leerstof en taken voor volgende weken. 

Onderaan deze brief staat er een planning die je het  best probeert te volgen zodat het werk wat 

gespreid is voor de volgende weken.  Eventueel met een beetje hulp van mama of papa. 

Lukt het niet, geen nood! Blijf rustig en zoek eventueel hulp of raadpleeg de rekenwijzer, filmpjes, 

woordpakket, rekenwijzer, … . 

Lukt het niet, geen probleem. We staan al ver met de leerstof. Deze klas heeft al goed gepresteerd. 

Bij vragen of probleempjes  kan je me contacteren op volgend e-mail adres:   

klas3meesterjohan@gmail.com 

Algemene planning die je kan volgen: 

Maandag 20/4:  schrift  Blok 8  les  1 -  wiskunde blok 10 instaples p. 44-45 -  wero les 1 

Dinsdag 21/4:   wiskunde blok 10 les 109 - taal lesnr. 4 -  wero  les 2 

Woensdag 22/4:  wiskunde blok 10 les 110 -  taal lesnr. 5 deel 1 (enkel lezen van tekst volgens 

   niveau p. 37-43) 

Donderdag 23/4:  wiskunde blok 10 les 111 - spelling WP25 - wero  les 3 

Vrijdag 24/4:    schrift Blok 8 les  2 -  wiskunde blok 10 les 112. Nieuwe leerstof! 

 

 

Maandag 27/4:  schrift Blok 8  les 3 -  wiskunde blok 10 les 113 - taal les nr. 5 deel 2 (in  

   werkboek!  p.41-43 volgens niveau A,B of C - spelling WP25  

Dinsdag 28/4:  wiskunde blok 10 les 114 -  wero les 4 

Woensdag 29/4:  wiskunde blok 10 les  115 - taal lesnr. 6 -  verkeer p. 16-17 

Donderdag 30/4:  wiskunde blok 10 les 116 en 117 - spelling WP26 - wero oefenen op webiste : 

   Die Keure mundoleerling,  

vrijdag 1 / 5   (verlof) is er niks gepland. 



Overzicht van leerstof: 

Schrift:  

 Zie werkboek 3B:  Werk niet te vlug en let op je houding,  pengreep en schrijftips! 

Blok: 8   les: 1 

Onderwerp :  Inoefenen van de hoofdletters C en G op één lijn. 

De omzetting van gedrukte tekst naar geschreven tekst inoefenen. 

Blok: 8  les: 2 

Onderwerp :  Inoefenen van de hoofdletters X op één lijn.  Lange woorden schrijven. 

De omzetting van gedrukte tekst naar geschreven tekst inoefenen. 

Blok: 8  les: 3 

Onderwerp : Herhaling van de lettergroep C, G en X op één lijn. De omzetting van gedrukte tekst naar 

geschreven tekst inoefenen  Blokletters schrijven 

 

Spelling: Tijd voor taal accent 

Woordpakket 25 ( werkboek p. 55-56)  zie ook filmpje Youtube ( bekijken en denk aan de regels)  
Tijd voor taal accent woordpakketten 3de leerjaar WP 25 
 
Woordpakket 26 ( werkboek p. 57-58)    zie ook filmpje Youtube ( bekijken en denk aan de regels) 
Tijd voor taal accent woordpakketten 3de leerjaar WP 26 
 
  Laat je dicteren door iemand voor elk woordpakket! 
 
 
 

Rekenen  (Reken Maar, blok E) 

 
Je kan zelf eerst blok 9 verbeteren. Verbeterbladen werden meegegeven. 
Voor blok 10 zijn er ook verbeterbladen. 
 
NIEUWE  leerstof!    

Kijk altijd eerst in je rekenwijzer of naar het filmpje op bingel. 
 

In de filmpjes  of  in de rekenwijzer  staat een woordje uitleg van de nieuwe leerstof. Lukt 

het niet, vraag aan je ouder voor wat uitleg.  
Proberen maar. Niet steeds gemakkelijk. Maak wat je kan en kijk ook naar de verbeterbladen als het 
moeilijker gaat. 
 Als we terug op school zijn herhalen we dit alles natuurlijk.  
 
Wie nog meer wil oefenen:  Op bingel kan je ook  bijhorende  oefeningen maken, moest je nog meer 

willen oefenen. 

 
 



Bekijk eerst de instructie FILMPJES op bingel!!! 
Bij  volgende lessen: 
112, 113, 114: Cijferend delen, staat er een instructiefilmpje op Bingel.  
Wel de 2 eerste oefeningen van de 3 in het filmpje bekijken. 
 
les 115: driehoeken hoeken 
les116: grondplan bouwsels 
les117: aanzichten 
 
Deze filmpjes staan in een apart mapje op Bingel:  wiskunde reken maar. 
Bekijk de filmpjes  eerst, ga daarna pas  aan de slag in je werkboek.   
 
 

Overzicht lessen  rekenen: 

  Rekenen: BLOK 10: Instaples. WB p. 44- 45  

Rekenen: BLOK 10: Les 109 Bewerkingen tot 1000. WB p. 46- 48 

 Rekenwijzer: p. 19 t.em. 22, p. 26 t.e.m. p. 31 

Rekenen: BLOK 10: Les 110  Onderzoeken of getallen deelbaar zijn door 2,5,10. WB p. 49- 51 

 Rekenwijzer: p. 15 

Rekenen: BLOK 10: Les 111. WB p. 52- 54 

 Rekenwijzer: P. 15-16 

Rekenen: BLOK 10: Les 112.  Cijferen delen. Nieuw! Moeilijk! WB p. 55-57  

  Eerst filmpje bekijken op BINGEL! 

 Rekenwijzer p.36-38 

Rekenen: BLOK 10: Les 113. Cijferen delen WB p. 58- 60 

Rekenen: BLOK 10: Les 114. Cijferen delen WB p. 61-63 

Rekenen: BLOK 10: Les 115. Driehoeken indelen WB p. 64-66 Gebruik een rechte hoek (geodriehoek 

of blad  papier(heeft 4 recht hoeken)) 

  Eerst filmpje bekijken op BINGEL! 

 Rekenwijzer p. 64 

Rekenen: BLOK 10: Les 116 Grondplan+ 117 Verschillende aanzichten. WB p. 67- 71 

  Eerst filmpjes bekijken  voor deze lessen  op BINGEL!  Rekenwijzer p. 68  

 



Overzicht lessenTaal 

 Thema : 8 Kunst en kids 
Lesnr. :   4                                                
Lestitel : soorten zinnen 
Leerdomein :  taalbeschouwing 
Taalboek : Geen! 
Werkboek :  38-40                                          

 Thema : 8 Kunst en kids 
Lesnr. :   5                                                 
Lestitel : Juist lezen! 
Leerdomein :  technisch lezen 
Taalboek : 37-43 lezen van tekst : A, B, C (Je kiest jouw reeks volgens je leesniveau) 
Je mag de andere teksten ook lezen. 
+ Oefenen in Werkboek : 41-43 ( volgens je niveau A,B of C) leerlingen weten dit.                                          

 Thema : 8 Kunst en kids 
Lesnr. :  6                                                  
Lestitel : Op stap! 
Leerdomein :  begrijpend lezen 
Taalboek : Geen! 
Werkboek :44-46                                            

  
Wil je nog meer  te lezen? 

 Op de website  bingel  kan  je boeken of een strip online lezen ( rubriek: boekenkast). 

Druk op  boekenkast  onderaan.  Zo kan je een boek/strip lezen. 

Uitleg zie filmpje op youtube:  tik in  ‘Tutorial boekenkast Bingel’. 

Je kan ook in eigen leesboekjes lezen. 

 
                                

Wero (Mundo bronnenboek) 

Thema 7  Welkom in mijn tuin. 

Les 1:  Van zaaien tot oogsten(herhalend lezen in handboek p.79-84) 

Les  2: Zelfstudie (goed lezen en probeer dit te begrijpen, handboek p. 85) 

Les3:  Zelfstudie (goed lezen en probeer dit te begrijpen, handboek p. 86-89) 

Les4: Zelfstudie (goed lezen en probeer dit te begrijpen, handboek p. 90-92) 



 

 Op de website van ‘mundo oefentoetsen’ kan je zelf  dit thema verder oefenen. 

http://educatief.diekeure.be/mundoleerling/uploads/oefentoetsen/focusthema7-3/index.html 

(oefentoetsen focusthema 7 leerjaar 3) 

Helaas kunnen we nu niet in onze eigen tuin werken. Later misschien! 

Misschien kan je thuis wel zelf in de tuin werken. Wie heeft er groene vingers?   

 

Verkeer 

Les ‘Niet stappen maar trappen’ p.16-17 (lezen en oplossen) 

 

Voor tussendoor 

Als tussendoortje zit er een boekje ‘Lente’ bij met oplossingen op het einde. Vrije keuze 

 

Beweeg 

Probeer ook gezond te bewegen. Denk aan: ‘one mile a day’.  Juf Kris zal op de website iets klaar 

zetten om te bewegen. 

 

Bekijk ook soms naar de website van de school als er iets verandert. 

Alvast BEDANKT voor alle hulp.  

 

Meester Johan   

 

 

 

http://educatief.diekeure.be/mundoleerling/uploads/oefentoetsen/focusthema7-3/index.html

