
 

 

 

Weekplanning van 11 mei  tot 15 mei  
 

 

Klas : juf Ingrid 

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
 

11 mei 2020 

 

DINSDAG 
 

12 mei 2020 

 

WOENSDAG 
 

13 mei 2020 
 

 

DONDERDAG 
 

14 mei 2020 

 

VRIJDAG 
 

15 mei 2020 

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  
Werkwoorden in de TT  
google formulier  
 
Extra opdracht TT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Français  
De dagen en maanden 
Rangez les mois 
 

Nederlands 
Verkleinwoorden  
google formulier  
 
 
 
Nederlands  
Oefening : 
werkwoorden in de TT  
 
 
 
 
 
 
 
 
Français  
De dagen en maanden  
Écoute la date  
 

Nederlands  
Soorten zinnen  
 
 
 
 
Leestekens (denk aan 
de hoofdletters !) 
Opdracht 1  (punten en 
vraagtekens) 
Opdracht 2  (punten en 
vraagtekens)  
Opdracht 3 (punten, 
vraagtekens en 
komma’s) 
Opdracht 4 :  
(gemengde oefening) 

Nederlands 
Spreekoefening 1: 
spreekoefening 2  
 Wist je datjes …  
Lees aandachtig de 
wist je datjes.  Vertel 
het door aan je broer, 
zus, mama, papa, … 
Vertel morgen tijdens 
de praatbox een 
weetje.  
 
Nederlands 
Oefeningen : 
1)ww in de TT 
2)ww in de TT 
3)ww in de TT 
 
Français  
De dagen en maanden 
Atrappe les mots  

Nederlands : 
Nieuwsbegrip : Dieren 
komen meer uit hun 
kot !  
1. Lees de tekst 
aandachtig (minstens 
3x).  
2. Vul dan het 
formulier in. 
3.Vul het gevolgen 
schema in. In dit 
formulier kan je NIET 
werken. Teken het 
over en vul het in. 
Neem een foto en 
stuur door. 
google formulier  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF459GgLtmJEP_3w1OQs78lWeF_g6dAU6W7MK5dx-xVY-9Xg/viewform?usp=sf_link
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20werkwoorden/extra/oefening1nieuw.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect26/no_04/no_04.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJTva4Rt8vmY7Wk6FcHsDf-6Qoje35ngovmMeBWWf90K3RgA/viewform?usp=sf_link
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20werkwoorden/extra/oefening2.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect27/no_04/no_04.htm
https://static.oefen.be/oefening/1/0/3/3/9/3/e/soortenzinnen.htm
http://oefenplein.nl/oefeningen/172-taal/466-leestekens-01
http://oefenplein.nl/oefeningen/172-taal/467-leestekens-02
http://oefenplein.nl/oefeningen/172-taal/468-leestekens-03
https://leestrainer.nl/Spelling/lees/tekens.htm
https://www.ralfilezen.nl/bestanden/natuur/wjd1.pdf
https://www.ralfilezen.nl/bestanden/natuur/wjd2.pdf
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20werkwoorden/extra/oefening3.htm
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20werkwoorden/extra/oefening4.htm
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20werkwoorden/extra/oefening5.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect27/no_06/no_06.htm
https://drive.google.com/file/d/13OLQSR3_ix1KjGeeWUrUgbHBark_Oo-5/view
https://drive.google.com/file/d/13OLQSR3_ix1KjGeeWUrUgbHBark_Oo-5/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV2CrFJUsUmZJvMZFsLNcAm1nnRQas6Xd-Clfcvr7wuPND5Q/viewform?usp=sf_link


 

 

 

Weekplanning van 11 mei  tot 15 mei  
 

 

Klas : juf Ingrid 

 
Wiskunde  
Vraagstukken : maal en 
delen - google 
formulier  
 
 
 
 

Wiskunde : getallen  
*cijferwaarde  
opdracht 1 
opdracht 2 
*afronden van getallen 
(naar het 
dichtsbijgelegen H !!) 
opdracht 3 
*getallenlijn  
opdracht 4 
opdracht 5 
opdracht 6 
 

Wiskunde  
Meten : 
probleemoplossend 
denken  
google formulier  
 
Keersommen (x) 
opdracht 1 
opdracht 2 
opdracht 3  

Wiskunde  
Bewerkingen x en : 
google formulier  
 
*tellen met sprongen  
opdracht 7 
opdracht 8 
opdracht 9  
*Tussen welke getallen 
ligt het getal ?  
opdracht 10 
 

Gebruik ZRM (je mag 
ook gebruik maken van 
je gsm) 
opdracht 1 
opdracht 2 
 
 
Wiskunde + wero  
De kalender - 
oefeningen : 
google formulier  

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Weektaak juf Katrien :  
Uitdaging 3 : probleem 
oplossen 
 
 

LO: 
Ga ‘ploggen’ 

 met het gezin. 
Ploggen? 

       google formulier  
 

Wero + wiskunde : 
De kalender :  
google formulier  
 
Tip! Lees hierbij 
aandachtig de 
opdrachten. Zoek op 
op internet wat je niet 
direct weet. Ga niet 
zomaar gokken, dan 
leer je niets bij.  
 
 

Praatbox :  
14:00-15:00 

 

 Play it Safe ! Corona : 
Game !  
Speel het Play it 
Safe-coronapreventieg
ame en leer hoe we 
samen het coronavirus 
kunnen verslaan. 
 
Leren leren ;  
Webquest : Lente  
google formulier  
 
 

Praatbox :  
14:00-14:30 

 

Wero : 
Maak deze oefeningen 
on-line en kom meer te 
weten over de natuur. 
1. boerderijdieren 
2. standvogels (vogels 
die bij ons 
overwinteren zijn 
standvogels) 
4. maanden en 
seizoenen 
Maak van nummer 4 
van elke puzzel  een 
foto en stuur door. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6QoVA4fu76whLazLBOpKljmRLzmUTpNhyFUp6k55vWxDwcA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6QoVA4fu76whLazLBOpKljmRLzmUTpNhyFUp6k55vWxDwcA/viewform?usp=sf_link
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/getallen/getalwaarde/wat-is-het-cijfer-waard-1
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/getallen/getalwaarde/wat-is-het-cijfer-waard-2
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/getallen/afronden/rond-het-getal-af-op-honderdtallen
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/getallen/getallenlijn/getallen-verbinden-op-de-getallenlijn-tm-1000
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/getallen/getallenlijn/waar-liggen-de-getallen-ongeveer-op-de-getallenlijn-tm-1000
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/getallen/getallenlijn/tussen-welke-honderdtallen-ligt-het-getal-tm-1000
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMPP9xOT--SMEDAzLrMJbe9WV6zHJXxkVgyRLOuWXlW0NGyw/viewform?usp=sf_link
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/vermenigvuldigen/vermenigvuldigen/kies-2-getallen-en-maak-een-keersom
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/vermenigvuldigen/vermenigvuldigen/kies-het-goede-teken-keersommen
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/vermenigvuldigen/vermenigvuldigen/reken-met-0-vul-de-tabel-in
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxymKFBjv9EmzMLy8X-_PCb_QMYMPSXCmVDB_80NPuAaTOyQ/viewform?usp=sf_link
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/getallen/tellen-tot-en-met-100/vul-de-ontbrekende-getallen-in-1
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/getallen/tellen-tot-en-met-100/vul-de-ontbrekende-getallen-in-2
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/getallen/tellen-tot-en-met-100/vul-de-ontbrekende-getallen-in-3
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/getallen/tellen-tot-en-met-100/tussen-welke-getallen-ligt-het-getal
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/divers/wat-komt-uit-de-rekenmachine-1
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/divers/wat-komt-uit-de-rekenmachine-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL5IR6iTYbfTw7lRjCpXTo5nZ2GoRoES20-2wa4Y-E2Kup8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGakw7ox9cXgwlBEkhThTR6-sfJyX6xM6bp5TVKKRXYVsPoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGakw7ox9cXgwlBEkhThTR6-sfJyX6xM6bp5TVKKRXYVsPoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyTnxR3R7NafCuxY2HJYQA4Kc3HCMf9h7PPhQlff1iz3f8Mw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW04k-iqVvJCABNVmv1s8siXOI39BeSfTuvUxdWBsyzkwQ5A/viewform?usp=sf_link
https://play.playitsafe.eu/?userid=3cc07805-4bdb-4302-8a7e-22482617f5a2&key=5K8QRH7MWGDVNDTF2SYF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgYXWNiRM3BAE6n4NuafmmTM1zu0fiW84HwwnIR7CWekR2kA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgYXWNiRM3BAE6n4NuafmmTM1zu0fiW84HwwnIR7CWekR2kA/viewform?usp=sf_link
https://static.oefen.be/oefening/5/1/3/2/7/e/De%20kinderboerderij_v4.html
https://static.oefen.be/oefening/1/8/4/5/8/e/vogels/vogels/standvogels.htm
https://static.oefen.be/oefening/4/1/9/1/2/e/Hotpot%203ljr%20meizip/Hotpot%203ljr%20mei/index.htm
https://static.oefen.be/oefening/4/1/9/1/2/e/Hotpot%203ljr%20meizip/Hotpot%203ljr%20mei/index.htm


 

 

 

Weekplanning van 11 mei  tot 15 mei  
 

 

Klas : juf Ingrid 

 
 
 

Praatbox :  
14:00-14:30 

 
 

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 

 

 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

