
Rekenen: Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan, Ivan 

Maandag 15 juni Klasdag! 

Dinsdag 16 juni Je oefent eerst op je oefenblad: tellen met sprongen. 
 
Je gaat de bewerkingen eerst nog even herhalen en 
inoefenen met je oefen stift: zie weekschema, link, 
oefenen. Rechts bovenaan op PRESENTEREN 
drukken) 
  
Je werkt in je ZOWISO boek BLOK 5 (oranje boek) P 
15 (bewerkingen T+ E / TE-T / TE-E) 

Woensdag 17 juni Tellen met sprongen: zie weekschema, link, maken en 
verzenden. 
 
Je oefent op je oefenblad geldrekenen. (met je oefen 
stift)  Betalen tot 20 euro. vb 14 euro, 18 euro, 16  
euro, 15 euro….Betalen op verschillende manieren!! 

donderdag 18 juni Geldrekenen. Betaal met briefjes en munten.: Je oefent 
op de PC  zie weekschema, link, maken en oefenen. 
 
Nadien maak je de oefening in je ZOWISO boek BLOK 
5 P 24 
 
Je kijkt naar de uitleg film op de pc  rond de 
bewerkingen tot 20. zie weekschema, link,kijken. 

vrijdag 19 juni Je kijkt opnieuw naar de uitleg film op de pc  rond de 
bewerkingen tot 20. zie weekschema, link, kijken. 
 
Nadien ga je zelf oefenen met je oefenstift. zie 
weekschema, link, oefenen. (Rechts bovenaan op 
PRESENTEREN drukken) 
 
Tellen met sprongen: ZOWISO boek BLOK 5 (oranje 
boek)  P 12 en P13. Zie weekschema, link, uitleg film. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Rekenen: Helena, Raphaël, Rune, Redouan 
 

Maandag 15 juni Klasdag! 

Dinsdag 16 juni Juf Christel: werkboek 2 les 17: zie weekschema, link, 
uitleg oefening. 
 
Juf Sigrid: herhalen en inoefenen van de getallenlijn. 
zie weekschema, link, oefenen. 

Woensdag 17 juni Juf Sigrid:  meer, minder of gelijk. Tel met sprongen 
van 10.  zie weekschema, link, maken en verzenden. 
 
Je oefent geld rekenen op je oefenblad met je oefen 
stift tot 50 euro. Je oefent vb 42 euro, 37 euro, 27 
euro, 49 euro, 38 euro,....Je probeert te betalen op 
verschillende manieren!! Je maakt deze keer gebruik 
van biljetten en munten. 

donderdag 18 juni Juf Christel: werkboek 2 les 18: zie weekschema, link, 
uitleg oefening. 
 
 
Juf Sigrid: Getallen vergelijken. Wat is het kleinste 
getal?zie weekschema, link, oefenen 

vrijdag 19 juni Juf Christel: oefening op werkblaadjes kopieën:  zie 
weekschema, link, uitleg oefening. 
 
Juf SIgrid:Getallen tot 50. Wat komt er voor en na? zie 
weekschema, link, oefenen 

 


