
Rekenen: Helena, Raphaël, Rune, Redouan. 
 
Maandag 1 juni Pinkstermaandag. Geen les. 

 

Dinsdag 2 juni Juf Sigrid (herhaling tot 20) Je werkt in je 
oefenboek BLOK 7. Je maakt p 46  de helft en het 
dubbele). 
 
Juf Christel: werken in je werkboek 
Zwiso werkboek 2 les 2 bladzijde 4. 
zie weekschema filmpje 
 
 

woensdag 3 juni Juf Sigrid: Je gaat oefenen met je blad rond geld 
rekenen. (met je oefen stift). Je probeert 30 euro 
te betalen op zoveel mogelijk verschillende 
manieren. Nadien ga je oefenen met 40 euro. 
(met briefjes van 10 euro, 5 euro, 20 euro,..) 
 
 

donderdag 4 juni Juf Sigrid: Je maakt een oefening op de PC rond 
de tientallen. zie weekschema, link aanklikken, 
maken en verzenden. 
 
We maken een oefening rond programmeren op 
de PC: 
Probeer met de pijlen naar je voorwerp te gaan dat 
in de kader staat. Maar let op want je mag geen 
andere voorwerpen of bommen raken!! Je moet de 
pijlen in het rooster slepen: 
zie weekschema, link aanklikken, oefenen. 
 

vrijdag 5 juni Juf Sigrid: Je maakt een oefening op de PC rond 
geld rekenen tot 40 euro. . zie weekschema, link 
aanklikken, maken en verzenden. 
 
Juf Christel: werken in je werkboek 
Zwiso werkboek 2 les 4 bladzijde 6 
zie filmpje weekschema 

 
 



Rekenen: Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan, Ivan 
Maandag 1 juni Pinkstermaandag. Geen les. 

Dinsdag 2 juni Werk  in je zowiso oefenboek BLOK 5. (oranje 
boek). Je maakt p 8 en p 9 ( splitsen) 
 
Je maakt de plus en min oefeningen tot 10 op je 
werkblad. 

woensdag 3 juni Je kijkt eerst naar een filmpje met uitleg over de 
nieuwe oefeningen. - tot 20 (TE - E). (TE-T) 
weekschema, link aanklikken en kijken. 
 
We gaan samen oefenen: weekschema, link 
aanklikken en oefenen.  ( blad en oefen stift 
klaarleggen) TE-E= / T + E = 
Link aanklikken en nadien op presenteren duwen 
(rechts bovenaan). Oefening komt tevoorschijn, 
getal schrijven, nadien enter voor het resultaat. 
 
Daarna maak je de oefening op de PC. 
Geld rekenen: hoeveel is het samen? (1) 
weekschema, link aanklikken, oefenen. 

donderdag 4 juni Je kijkt opnieuw eerst naar het filmpje met uitleg 
over de nieuwe oefeningen. - tot 20 (TE - E). 
(TE-T) weekschema, link aanklikken en kijken. 
 
We gaan samen oefenen: weekschema, link 
aanklikken en oefenen.  ( blad en oefen stift 
klaarleggen)  TE - T = 
Link aanklikken en nadien op presenteren duwen 
(rechts bovenaan). Oefening komt tevoorschijn, 
getal schrijven, nadien enter voor het resultaat. 
 
Je gaat oefenen rond geldrekenen op je oefenblad 
met de stift.  Betalen op verschillende manieren. 
(tot 20 euro) VB 14 euro, 16 euro, 13 euro, 19 
euro, 20 euro,... 

vrijdag 5 juni Werk in je zowiso oefenboek BLOK 5. (oranje 
boek). Je maakt p 7 (bewerkingen) 
 
P 22 en P 23 (schaduw zoeken). 
 
Daarna maak je de oefening op de PC. 
Geld rekenen: hoeveel is het samen? (2) 
weekschema, link aanklikken, oefenen. 



 
 


