
 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei  
 

 

Klas : juf Ingrid  

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 

 

 

DINSDAG 

 

 

WOENSDAG 

 

 

DONDERDAG 

 

 

VRIJDAG 

 

Ochtend 
Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, ... 

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Voormiddag 

Nederlands  
Deel 1 : ‘Communicatie 
: de zender’ : google 
formulier 
 
 
 
 
Nederlands  
werkwoorden  
vervoegen. Denk aan 
verenkelen en 
verdubbelen! 

Nederlands 
Deel 2 : 
‘Communicatie: 
boodschap zonder 
woorden’ : google 
formulier  
 
 
Nederlands  
Spelling woordpakket 
7      woorden schrijven 
(geen spatie achter het 
woord plaatsen) 

Nederlands 
Deel 3 : 
‘Communicatie: de 
ontvanger: google 
formulier  
 
 
 
Nederlands  
Spelling woordpakket 
12  woorden schrijven 
(geen spatie achter het 
woord plaatsen) 

Nederlands  
Leeskraker : Druk dit 
werkblad af of teken 
het schema over. 
Maak een foto of 
verstuur de 
antwoorden per mail. 
Moederdag  
Nederlands  
Spelling woordpakket 
17  woorden schrijven 
(geen spatie achter het 
woord plaatsen) 

Nederlands  
Deel 4 :’Communicatie: 
de bedoeling : google 
formulier  
 
 
 
 
Nederlands  
Spelling : -elen, -eren, 
-enen  (geen spatie 
achter het woord 
plaatsen) 
 

Wiskunde: weektaak 
juf Katien (magje) 
uitdaging 2 : probleem 
oplossen  
 
 
 

Wiskunde  
Getallen : de helft en 
het dubbel  
Google formulier 
 
Deeltafels 7,8 en p 
oefenen  

Wiskunde  
Meten : 
herleidingsoefeningen- 
google formulier  
 
Digitale klok : uren, 
halve uren, kwartieren  

Wiskunde  
Getallen :  
de helft - het dubbel  
 
Digitale klok : schrijf de 
vertrektijd als digitale 
tijd  

Wiskunde  
Eurorekenen :  
betaal gepast 1  (bij 
een fout antwoord, 
druk op bekijk de uitleg 
alvorens direct naar de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfmcZo6KVGPL3-M91kqmR9pQ1CSt1tbQwCYRz8p2vRH5eLCA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfmcZo6KVGPL3-M91kqmR9pQ1CSt1tbQwCYRz8p2vRH5eLCA/viewform?usp=sf_link
https://www.leer-actief.nl/werkwoord/tegenwoordigetijd3.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf_AueQQlaVastSiR3gdsCnoBONvueonbHUjKTpfC-AT3DkA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf_AueQQlaVastSiR3gdsCnoBONvueonbHUjKTpfC-AT3DkA/viewform?usp=sf_link
https://www.computermeester.be/spelling-woordpakket-3de-leerjaar.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmtG-DXv8ReDz7SgkEKLT-Og_dixZ_HijmufEy-x_hGjttAw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmtG-DXv8ReDz7SgkEKLT-Og_dixZ_HijmufEy-x_hGjttAw/viewform?usp=sf_link
https://www.computermeester.be/spelling-woordpakket-3de-leerjaar.htm
https://docs.google.com/document/d/1iXWQVS_eQqXPfvetZVmRgxPcZZHe34rILtOJmMokzEE/edit?usp=sharing
https://www.computermeester.be/spelling-woordpakket-3de-leerjaar.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiP2R6dUsd3O-5udViW0qTV5iVTmihdXnA6O7thmRwtqZukQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiP2R6dUsd3O-5udViW0qTV5iVTmihdXnA6O7thmRwtqZukQ/viewform?usp=sf_link
http://www.digitaak.be/hotpot/3LHotPot/woordpakket7.htm
http://www.digitaak.be/hotpot/3LHotPot/woordpakket7.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZlkUsl8HcbrH_ecHbCn41Pd33DOl_-BEGIoyyHtRJxzp7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZlkUsl8HcbrH_ecHbCn41Pd33DOl_-BEGIoyyHtRJxzp7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdves4r3zbRumTZgmYRY3SQLE-4zNjAp0veaGmGvfzkZbAj3g/viewform?usp=sf_link
http://www.zouaafsoft.be/2de%20leerjaar/HotPot/Deeltafels7-8-9.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWiRSh_YrRImsBFcqbdpbvcpfblSu8SwN3S7HyEHGK00I8zw/viewform?usp=sf_link
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken/digitale-klok/algemeen/welke-klok-hoort-bij-de-digitale-tijd-hele-halve-uren-en-kwartieren
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken/digitale-klok/algemeen/welke-klok-hoort-bij-de-digitale-tijd-hele-halve-uren-en-kwartieren
https://www.oefen.be/aanbod/jeunen_marleen/wiskunde/Helft-dubbel.htm
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken/digitale-klok/algemeen/schrijf-de-vertrektijd-als-digitale-tijd-hele-halve-uren-en-kwartieren
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken/digitale-klok/algemeen/schrijf-de-vertrektijd-als-digitale-tijd-hele-halve-uren-en-kwartieren
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken/digitale-klok/algemeen/schrijf-de-vertrektijd-als-digitale-tijd-hele-halve-uren-en-kwartieren
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/geld/betalen/betaal-gepast-met-briefjes-en-munten-1


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei  
 

 

Klas : juf Ingrid  

 
Wiskunde  
Vraagstukken met 
verhoudingstabellen : 
google formulier 
 
Inoefening deeltafels  
reeks 1  
 

 
 
 
 
 
 

Inoefening deeltafels  
reeks 2 
 
 

Inoefening deeltafels  
reeks 3 
 
 
 
 
 

volgende vraag te 
gaan. 
betaal gepast 2 (bekijk 
de uitleg bij een fout 
antwoord) 
Opdracht 3 :Heb je 
genoeg geld in je 
portemonnee ? 
 
Inoefening deeltafels  
reeks 4 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Leren leren 
(weektaak) 
Speurtocht op het 
internet - Fietspad 
Leren leren + wero : 
webquest Fietsen  
(tegen 8 mei) 
 
Wero (Nederlands):  
De fiets 
Lees de woordkaarten. 
Print deze af en knip ze 
uit. Hang ze op je eigen 
fiets of op een andere 
fiets of op een andere 
fiets op de juiste 
plaats. Trek een foto 
en stuur door.  

Wero - verkeer : 
Wanneer ben je een 
bestuurder ?  
Google formulier  
 
Français :  
Lied : Les parties du 
corps  
computermeester : Le 
corps humain 
 
 
 
 
 
Muziek:  met juf An 
 

 

 Wero - verkeer :  
Afslaan op de fiets 
google formulier  
 
Français : Tête, 
épaules, genoux et 
pieds 
Maak zelf een memory 
en oefen de woordjes  
werkblad  
 
 
 
 
 

 
Praatbox :  

14:00-15:00 

Wero:  
Voorrang van rechts: 
google formulier  
 
 Techniek (magje)   
Challenge : de 
knikkerbaan 
Professor Steam daagt 
jullie uit ! Maak een 
knikkerbaan met 
wegwerpmateriaal (wc 
rolletjes, 
krantenpapier, karton, 
blikjes,...). Let op! De 
knikker moet minimum 
10 seconden onderweg 
zijn.  Stuur jullie 
filmpje naar de juf. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTMczW4gCianEtgmpihxjcBhiUId2DVDUrpA1KB55m9K7ozw/viewform?usp=sf_link
http://www.zouaafsoft.be/2de%20leerjaar/HotPot/Alledeeltafels1.htm
http://www.zouaafsoft.be/2de%20leerjaar/HotPot/Alledeeltafels2.htm
http://www.zouaafsoft.be/2de%20leerjaar/HotPot/Alledeeltafels3.htm
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/geld/betalen/betaal-gepast-met-briefjes-en-munten-2
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/geld/rekenen-met-geld/bedragen-optellen/heb-je-genoeg-geld-bij-je
http://www.zouaafsoft.be/2de%20leerjaar/HotPot/Alledeeltafels4.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-rchL50Dh79d6QazAFCLZNbMbhCvVuVtsBnBaCD3Z3oNhCQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg_2kg3qA8_7vu1bGgxa4kJyfWZhKmWRA2YuPGRH1KoIY0Ow/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/7YEZAwUfaeE
https://youtu.be/bChrAwLzoSo
https://youtu.be/bChrAwLzoSo
https://www.computermeester.be/frans-5de-leerjaar/le-corp-humain.htm
https://www.computermeester.be/frans-5de-leerjaar/le-corp-humain.htm
https://www.donboscohallebulo.com/muziekles-met-juf-an.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVI2oJAcb9-ZUVt7fd30FQjxGog0E_qEqPMhnnStB7fu1S9A/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/7YEZAwUfaeE
https://youtu.be/7YEZAwUfaeE
https://youtu.be/7YEZAwUfaeE
https://drive.google.com/file/d/1ZAXSGkJN8qqj1kKnAOAQNsx7bJGGqp4z/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-nC5dKm0y8A6MTM0n41AOtzVzMX3XwdQW8nu8e-O685UsmA/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/KXp1AFi3rMg
https://youtu.be/KXp1AFi3rMg


 

 

 

Weekplanning van 4 mei tot 8 mei  
 

 

Klas : juf Ingrid  

 
(Indien je geen printer 
hebt maak je zelf 
woordkaarten.) 
fiets 
 

Praatbox :  
14:00-15:00 

(opdracht indienen 
tegen 15 mei)  
 

Praatbox :  
14:00-15:00 

 
 
 

 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 
 
 

 

 
 
 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 
 

 
 

 
 

 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 
 

 
 

LO: 
Bewegen met  
meester Bart 

 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 
 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://drive.google.com/open?id=11NrkLZgl47_O5hvlOoOpV65dWCubakWv
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.donboscohallebulo.com/turnen-met-meester-bart.html
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

