
 

 

 

Weekplanning van 15 juni tem 19 juni 2020 
 

 

Klas : juf Ingrid  

 
 

 

 
 

 

MAANDAG 
lundi  

15 juni  

 

DINSDAG 
mardi  
16 juni  

 

 

WOENSDAG 
mercredi  

17 juni  
 

 

DONDERDAG 
jeudi  

18 juni  
 

 

VRIJDAG 
vendredi  
19 juni  

 

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  
Trappen van vergelijking  
filmpje  
 
werkblaadjes zie bundel  
 
-online 1  
-online 2  
-online 3 

Nederlands  
Spelling - herhaling 
reeds geziene leerstof  
 
zie bundel  
 
 
 
 
Muzische vorming met 
juf Veerle:  
 
Een duikboot maken  

Nederlands  
Spelling : 
verkleinwoorden - 
meervoud 
google formulier  
 
 
 
 
LO : Meester Bavo en 
meester Ruben dagen 
jullie uit ! Wie gaat de 
uitdaging aan ! Mail je 
filmpje naar één van 
de meesters.  
Uitdaging !  
  

 
Terugkomdag !  

 
Start : 08:50  

 
Vandaag volgen we les 

op school  
 

Nederlands 
+Wiskunde  
schattenjacht :  
In dit spel ga je op zoek 
naar de gestolen schat. 
Coco de papegaai geeft 
de nodige tips.  Maar 
om die tips te krijgen 
moet je eerst enkel 
opdrachten maken.  
Volgende leerstof 
wordt ingeoefend :  
- maal-en deeltafels  
- voor-en 
achtervoegsels 
- optellen en aftrekken 
tot 1000.  Maak 
gebruik van je ZRM.  
Opdracht : noteer je 
codes op dit blad.  

 

https://youtu.be/j3Qih2A5aqc
https://drive.google.com/file/d/1zkTBr7bsQJVc5Kr6emCqjMBJ_3OQkrxb/view?usp=sharing
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/woordvorming/trappen-van-vergelijking/regelmatig-1
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/woordvorming/trappen-van-vergelijking/regelmatig-2
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-6/woordvorming/trappen-van-vergelijking/regelmatig-1
https://drive.google.com/file/d/1h2KmCN1zKXamCfIkcbwB0cIHdPfZ7YTW/view?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe60LEWX1b_-hclfoFAgM8DvkZrhxO_I8Rg0m31NqKUV9A4Qg/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/turnen-met-meester-bart-bavo-en-ruben.html
https://www.bookwidgets.com/play/BRV7B8?teacher_id=6045473864417280
https://drive.google.com/file/d/16XEAhs0Ip2yk4MDdg16HfcQX_-x43Mlt/view?usp=sharing
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correctiesleutel  

Wiskunde 
Toepassingen : 
gemiddelde : zie bundel  
 
Getallen : breuk van een 
getal zie bundel  
Maak gebruik van je 
verdeelschema en ZRM 
 

Wiskunde 
Getallen tot 100 000 
zie bundel nrs 1 tot en 
met 7 (--> pagina’s 
11-12) 

Wiskunde 
De digitale klok : zie 
bundel (blad 1 en 3 = 
voormiddag  
blad 2 en 4 = 
namiddag)  
 
Getallen tot 100 000 
zie bundel nrs 8 tot en 
met 14 (--> pagina’s 
13-14) 

 
Werkbundels, 

schrijfgerief, agenda 
en stevige 

zakmeebrengen naar 
school !!!! 

 
Vandaag volgen we les  

 
op school  

 

Wiskunde 
Getallen : breuken op 
de getallenlijn  
zie bundel  

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Wero  
Thema: grondstoffen  
 
Van klei tot baksteen 
Video 
 
google formulier  
 
 
 

Wero  
Thema grondstoffen 
 
Hoe komt leidingwater 
in je glas ?  

1. Filmpje 1 
watervoorzieningen 

2. Filmpje 2  
zuiver drinkwater uit 
onze kraan. 
google formulier 
 

  
Terugkomdag  

 
Vandaag volgen we les 

op school  
 

Les tot 15:15l  
 

 
 

Wero  
Thema: grondstoffen  
 
Help onze aarde : 
 
-Online oefening  
-weggooien of 
hergebruiken. 
-plastic-vrije memory 
 

 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 

Praatbox 14u - 14:30u 
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 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1T2a7KwfKwEM1XMGFErnaugWKKwgZ8icz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Td_I60lVNk445cMkCi6PJl7G_eufBrdf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FWKr4jw2MU4WP7fG5cZJoc2G8aNdbJpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owFZdETaVj8aBOaQkAzZeSVujx3ydkOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zcP3Tb2w5TygPtie_vofwMPbewSkwvTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owFZdETaVj8aBOaQkAzZeSVujx3ydkOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRI28TiaFaJT8PUrYVxvwotgLhpp8jiX/view?usp=sharing
https://schooltv.nl/video/klei-van-klei-naar-baksteen/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeo7XLMaSWXvwvsuktsnjwF73uDkQvxSpRo906mz3g5nQNQQ/viewform?usp=sf_link
https://schooltv.nl/video/watervoorzieningen-iedereen-op-de-wereld-heeft-water-nodig/
https://www.youtube.com/watch?v=sVgZD3F6An0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflfmN17anl4Hz539GgGSo2GBu7vpaemC0E5xvZkX454tq6sg/viewform?usp=sf_link
https://www.wai-not.be/page/article/5272/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4703/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4703/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5065/5698
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
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Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

 

http://www.pixabay.com/

