
Rekenen: Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan, Ivan 
Maandag 8 juni klasdag! 

dinsdag 9 juni We oefenen het uur op de pc: zie link weekschema, 
oefenen. 
 
Je maakt je blad met de bewerkingen: + tot 20 
Tientallen + eenheden en omgekeerd. 
 
Bewerkingen tot 10 herhalen op de PC: zie link 
weekschema, oefenen. 

woensdag 10 juni Je maakt je blad met de bewerkingen: - tot 20. 
Tientallen en eenheden min eenheden (TE-E) 
Tiental en eenheden min tiental (TE-T) 
 
Je gaat oefenen rond geld rekenen met je oefenblad 
en stift. getallen tot 20. vb 15 euro, 12 euro, 18 euro, 
14 euro,...op verschillende manieren. 
 

donderdag 11 juni We oefenen het uur op de PC: zie link weekschema en 
oefenen. 
 
Je maakt een oefening rond bewerkingen - tot 20: zie 
link weekschema, maken en verzenden. 

vrijdag 12 juni Je kijkt naar het uitlegfilmpje: tellen met sprongen:zie 
link weekschema 
 
Je oefent op de getallenlijn je sprongen van twee met 
stift. 
 
Je maakt een oefening in je zowiso boek BLOK 5 p 
14 (bewerkingen) 
 
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. 
 
 

 



Rekenen: Helena, Rune, Raphaël, Redouan 
 
Maandag 8 juni klasdag! 

juf Christel: Vergelijken van tientallen. 
zie link filmpje weekschema, maken in ZOWISO 2 lj 
werkboek 2 les 6 

dinsdag 9 juni Juf Sigrid: Je maakt een oefening op de PC rond geld 
rekenen tot 40 euro:  zie link weekschema, maken en 
verzenden. 
 
Juf Christel: De helft van de tientallen. 
zie link filmpje weekschema, maken en verzenden 
 

woensdag 10 juni Juf Sigrid: het uur Je maakt een oefening op de PC 
rond het uur.  zie link weekschema, maken en 
verzenden. 
 

donderdag 11 juni Juf Christel: Geldrekenen met euro’s tot 50. 
Zie link 3 filmpjes weekschema, maken en verzenden 

vrijdag 12 juni Juf Sigrid: We maken een oefening rond 
programmeren op de PC: 
 
Je kijkt goed naar de pijlen. Waar gaat de robot heen? 
Klik op het juiste voorwerp in de kader. (je moet de 
pijlen niet zelf slepen deze keer!!!) 
zie weekschema, link aanklikken, oefenen. 
 
Juf Christel: De helft van tientallen. 
zie link weekschema filmpje, maken in ZOWISO 2lj 
werkboek 2 les 12 
 

 
 


