
TAAL: Ivan en Redouan 

Maandag 15 juni Klasdag! 

Dinsdag 16 juni Groene bundel: je knipt de prenten uit op p 12 en p 
14. Je doet alle prenten door elkaar. Je gaat nadien de 
zin of het woord lezen op p 11 en p 13 en je kleeft de 
prenten ernaast. 
 
Blauwe werkbundel: p 15. Woorden aanduiden. P 16. 
Je schrijft alle woorden volledig! Nadien mag je de 
woorden met een “f” kleuren. 
 
rode bundel p 13: lees de tekst. (ik lust je rauw). 

Woensdag 17 juni Je maakt een oefening rond begrijpend lezen “ik lust je 
rauw”  op de pc: zie weekschema, link, maken en 
verzenden. 
 
rode bundel p 14 en p 15. woorden lezen . Nadien 
schrijf je de woorden in de kaders van P 15  over op 
een schrijfblad. 
 
Blauwe werkbundel: p 17: letter “f” zoeken, woorden 
lezen, zinnen lezen. 
 

donderdag 18 juni Groene bundel: je knipt de prenten uit op p 16 en p 
18. Je doet alle prenten door elkaar. Je gaat nadien de 
zin of het woord lezen op p 15 en p 17 en je kleeft de 
prenten ernaast. 
 
Gele bundel: je leest het verhaal op p 4 ( de som) 
 
rode bundel p 16: woorden overschrijven van de 
eerste kader bovenaan. 
 

vrijdag 19 juni Je maakt een oefening rond begrijpend lezen: “ de 
som” op de pc: zie weekschema, link, maken en 
verzenden. 
 
rode bundel p 16: woorden en zinnen lezen.  
 
schrijfopdracht: dobbelsteen schrijven. zie pc: 
weekschema, link, kijken en oefenen. 
Je gooit met de dobbelsteen, je kijkt welke letter je 
hebt. Je schrijft een woord waar de letter in zit. (2 
oefeningen). 



TAAL: Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan 

Maandag 15 juni Klasdag! 

Dinsdag 16 juni Groene bundel: lees p 11 en p 12 
Je schrijft de woorden in de kaders van  p 12 over op 
een schrijfblad. 
 
Gele bundel: p 15 (woorden schrijven. 
Verbetersleutel: twee/ brug/ pruik/ snoep/ fluit/ knie/ 
tulp/ zwaan +  zinnen verbinden) P 16 (wat hoort er niet 
bij) Verbetersleutel: tulp/ worm/ hark/ bosmuis/ kaars/ 
boon/ arm/ vork. 
 
Je maakt een oefening op de pc: zie weekschema, link, 
oefenen. 

Woensdag 17 juni Je maakt een oefening rond begrijpend lezen op de pc 
(Met Tijs mee)  :zie weekschema, link, oefenen. 
 
Gele bundel: p 17 (woorden aanduiden en invullen) 
Schrijf de zin ook over. p 18 (waar/ niet waar en vul de 
woorden in. Verbetersleutel: kwal, bril, knoop, stuur, 
graat, drie, klok, slot) 
 
Dobbelsteenschrijven: zie oefening op pc: zie 
weekschema, link, oefenen. 

donderdag 18 juni Gele bundel: p 19, p 20, P 21. Op de laatste pagina 
schrijf je de goede zin er ook onder! 
 
Groene bundel: p 14 en p 15 lezen. Nadien schrijf je 
de woorden in de kaders over op een schrijfblad. 
 
Je maakt een oefening op de pc: zie weekschema, link, 
oefenen. 

vrijdag 19 juni Gele bundel: p 22  (Wat kan wel of niet/ woorden 
invullen verbetersleutel: duik, heup, deuk, fout, ruik, 
hout). P 23 ( woorden ordenen: verbetersleutel: zin, 
zang, tong, ton) P 23 ( wat hoort er niet bij: 
verbetersleutel: tuinman, stoep, steen, verf, jong, stier, 
ster, kwal) 
 
schrijfopdracht:  zie weekschema, link, oefenen. 
 
Je maakt een oefening op de pc: zie weekschema, link, 
oefenen. 



TAAL: Helena, Raphaël, Rune 
 

Maandag 15 juni Klasdag! 

Dinsdag 16 juni Bruine bundel: p 17, p 18 (verbetersleutel: schept, 
schort, schilt), p 19 (verbetersleutel: schroef, schaats, 
schuil, schrijf, schopt, schram) 
 
Paarse bundel: p 20 en P 21 lezen. Je schrijft de 
woorden van p 20 in de kader over op een schrijfblad. 
 
Je maakt een oefening op de pc: (MKMM woorden 
typen: dictee) 
 zie weekschema, link, oefenen. 

Woensdag 17 juni Je maakt een oefening rond begrijpend lezen (Met Tijs 
mee) : zie weekschema, link, maken en verzenden. 
 
schrijfopdracht:  zie weekschema, link, oefenen. 
 
rode bundel p 16 (verbetersleutel: beer, spoor deur, 
scheur, veer, boor)  en p 17. (woorden invullen en 
aanduiden) 

donderdag 18 juni Je maakt een oefening op de pc: (f-v/s-z woorden 
typen: dictee) 2 oefeningen. 
 zie weekschema, link, oefenen. 
 
Paarse bundel: p 22 en p 23. Lees de woorden en 
zinnen. Schrijf de woorden van p 23 in de kader over 
op een schrijfblad. 
 
Je maakt een oefening rond begrijpend lezen “ de les 
taal” : zie weekschema, link, oefenen. 
 

vrijdag 19 juni Je maakt een oefening rond begrijpend lezen “ de 
school is uit” : zie weekschema, link, oefenen. 
 
Lees het verhaal: zie weekschema, link 
 
 

 


