
Beste ouders, 

 

Hierbij lijst ik op wat de kinderen tijdens de periode van maandag 20 april 2020 

tot en met zondag 3 mei 2020 op zelfstandige basis kunnen maken en 

inoefenen. Het gaat over nieuwe leerstof die verplicht te maken is. Oefeningen 

die echter niet duidelijk zijn kunnen open gelaten worden. Bij elk vak geef ik 

ook aan hoe je het kan inplannen, uiteraard ben je hier zelf vrij in. Ik maakte 

ook een aparte planning voor de kinderen, waarbij ze kunnen aankruisen wat 

ze reeds maakten.  

VAK PAGINA 
 

Rekenen:  
 
 Maandag t.e.m. vrijdag.   

BLOK 10: Instaples t.e.m. les 117.  
- WB p. 44 t.e.m. p. 71 
- Oranje huiswerkmapje  
 p. 111 en p. 112 na les 110 
 p.113 na les 111 
 p. 114 na les 112 
 

PLANNING: Maak elke dag 1 les van rekenen. Dit zijn 
meestal 2 a 3 pagina’s in de werkboek. Voor je aan 
de rekenoefeningen begint ga je eerst kijken op 
Bingel. Maak eerst de oefenles op Bingel voor je in je 
werkboek begint. De oefeningen met een vierkantje 
rond het getal zijn magjes. Per les verbeteren a.d.h.v. 
de correctiesleutel op ClassDojo. De kinderen doen 
dit zelf, maar controleer nog even achteraf.  
(Duur: Ongeveer 50 min. excl. Bingel).  
 
 Maak op maandag en dinsdag een 

huiswerkblaadje in je oranje mapje. Bij de 
instaples hoort geen huiswerk, dus de eerste 
dag kan je het dan eventueel verschuiven 
naar dinsdag en woensdag.  

 
FILMPJES: Bij lessen 112, 113, 114: Cijferend delen, 
staat er een instructiefilmpje op Bingel. Ook voor les 
115: driehoeken, en lessen 116+ 117: Grondplannen 
staat er zo een filmpje. Ik zet deze in een apart 
mapje op Bingel: Wiskunde: Wiskunde: 
Instructiefilmpjes BLOK 10. Bekijk deze eerst, maak 
dan de bijhorende Bingeloefeningen, ga daarna pas 
in de werkboek aan de slag.   



 
REKENWIJZER: Vergeet ook zeker de rekenwijzer niet 
als je extra info wil en zoekt. Ik lijst op een volgende 
pagina per les op waar je dit terug kan vinden in de 
rekenwijzer.  

 

Spelling: 
 
 Maandag. 

Woordpakketten 24 en 25 
WB p. 53 t.e.m. p. 56 
+ gele huiswerkmapje 
 
Ik zal ook in het wekelijkse filmpje op 
donderdag woordjes dicteren voor het 
dictee van vrijdag.  
 
PLANNING: De kinderen maken steeds op maandag 
het woordpakket in de werkboek. Vergeet het 
driehoekje niet onderaan de laatste oefening indien 
je tijd over hebt. Ze oefenen dit in de loop van de 
week verder in. Ze maken het bijhorende huiswerk 
op donderdag (vergeet het magje niet op de 
achterkant voor wie extra tijd over heeft) en op 
vrijdag mogen jullie zelf een dicteetje maken van 6 
woordjes en 2 zinnen. Dit mag gerust in het groene 
dicteeschrift en door jullie- de ouders nagekeken 
worden. Ook op Bingel kan er steeds geoefend 
worden. (Duur: ongeveer 50 min. op maandag, 
oefenen duurt ongeveer 10-15 min. per dag + Bingel 
tijdsbesteding naar keuze) 

 

Schrift: 
 
 Woensdag en donderdag.  

P. 40 t.e.m. p 47 
 
PLANNING: Maak 2 pagina’s op woensdag en 2 op 
donderdag. (Duur: ongeveer 25 min./ dag) 

 
Taal:  
 
 Dinsdag en vrijdag. 

THEMA 9: Bingel. 
- WB p. 41- 43 + Lezen in taalboek: A- B- 

C tekst: 1 tekst lezen (kinderen weten 
welk= volgens AVI- niveau) + 
bijhorende oefeningen maken. 

- WB p. 44-45: Informatie opzoeken in 
een tabel of schema.  

- WB p. 48-50: Nadenken over zinnen.  
PLANNING: Maak op dinsdag en vrijdag de 
oefeningen in de werkboek. Er staan ook nog extra 



oefeningen op Bingel. (Duur: ongeveer 50 min. per 
dag)  
 
 Probeer ook elke week een boek te lezen 

voor je leesdagboek (Je kan boeken laten 
klaarleggen in de bibliotheek van Temse, dan 
krijg je een e- mail wanneer je jouw stapeltje 
kan gaan ophalen.) Uiteraard zijn boekjes van 
thuis of op Bingel ook prima.   

 

 

Wero: 
 
 Elke dag als afsluiter enkele 
pagina’s lezen.  

Focusthema 7: Bronnenboek p. 79- 85 + 
werken in de werkkatern (WK) wat je kan.  
WK p. 4-9 
 Ik geef ook waterkers mee om te zaaien. 
De kinderen zouden 4 potjes moeten vullen 
met aarde en daar enkele zaadjes in zaaien. 
De 4 experimenten zijn:  

- Hoe groeit het in de warmte/ koude? 
- Hoe groeit het in het licht/ donker? 
- Hoe groeit het in licht/ geen lucht? 
- Hoe groeit het met water/ zonder 

water.  
 De bevindingen na 2-4-6 dagen mogen 
kort opgeschreven worden in de WK.  
 
 (Duur: ongeveer 25 min.)  

 
 

 

REKENEN LES REKENWIJZER 

109: Bewerkingen tot 1000 oplossen. p. 19 t.em. 22, p. 26 t.e.m. p. 31 

110: Onderzoeken of getallen 

deelbaar zijn door 2. 5 of 10. 

p. 15 

111: Een rij met veelvouden 

voortzetten. 

p. 15 t.e.m. 16 

112: Cijferen: delen. p. 36- 38 (BEKIJK DIT GRONDIG!!!) 

113: Cijferen: delen met 1 keer  



inwisselen. 

Les 114: Cijferen: delen met 2 keer 

inwisselen. 

 

Les 115: Driehoeken indelen volgens 

de hoeken. 

p. 64 

Les 116: Een grondplan met hoogte 

getallen lezen en samenstellen.  

p. 68 (TIP: bouw de bouwsels zelf met 

blokken die je thuis hebt.) 

Les 117: Verschillende aanzichten 

aanduiden en benoemen.  

p. 68 

 

Jullie kunnen mij nog steeds contacteren via de Class Dojo in het geval van 

onduidelijkheden. Ook zal ik steeds op donderdag een filmpje uploaden met 

bijkomende info.  

 

Ik wens jullie veel goeie moed & hou jullie gezond, 

Juf Valérie  

 


