
TAAL: Ivan en Redouan 
 
maandag 25 mei we komen naar school: Klasdag 

Je krijgt nieuwe oefenbundels voor TAAL. 

dinsdag 26 mei Je werkt in de leesbundel (rode bundel) P2. 
Je schrijf de woorden in de kader over op een schrijfblad. 
 
Nadien werk je in je werkbundel (blauwe bundel). Je 
maakt P 1. Je schrijft alle woorden volledig!! P2 Letters 
zoeken en lezen. P3 zinnen lezen en verbinden. 
 

woensdag 27 mei Je werkt in je groene bundel. Je knipt de prenten uit van 
p 2 bij de letter “g” je doet de prenten eerst door elkaar 
en je gaat ze daarna bij de juiste zin kleven op p 1. 
(achteraan in je werkbundel) 
 
Als je klaar bent schrijf je de zin volledig over op een 
schrijfblad. Neem telkens een nieuwe lijn voor een 
nieuwe zin. 
 
Nadien maak je een oefening op de PC: zie 
weekschema, link aanklikken, maken en verzenden. 

donderdag 28 mei Je werkt in je leesbundel (rode bundel) P 4. 
Je leest alle woorden en het verhaal. Nadien schrijf je de 
woorden in de kaders over op eens schrijfblad. 
 
Nadien maak je twee oefeningen rond begrijpend lezen 
op de PC:weekschema, link aanklikken, maken en 
verzenden. 

vrijdag 29 mei Je oefent vandaag woorden op de PC:weekschema, link 
aanklikken en oefenen. 
 
Je werkt in je werkbundel (blauwe bundel) P 4. 
schrijf de woorden: Verbetersleutel (wieg, gat, zuur, jas, 
reus) Laat hen eerst zelf het woord zoeken! Nadien 
kan je verbeteren indien nodig. 
Je maakt ook P 5 (aankruisen). 
 
Je werkt groene bundel. Je knipt de prenten uit van p 4 
en P 6  bij de letter “g” je doet de prenten eerst door 
elkaar en je gaat ze daarna bij de juiste zin  of woord 
kleven op p 3 en P 5. (achteraan in je werkbundel) 



TAAL: Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan 
 
maandag 25 mei we komen naar school: Klasdag 

 
 

dinsdag 26 mei Je leest de woorden in veilig en vlot P 9 
Je schrijft de woorden over op een schrijfblad. 
 
We maken een oefening op de PC: Spelling. Schrijf het 
juiste woord.  zie weekschema, link aanklikken, maken 
en verzenden. 
(woorden met -rt, -st,-nt, -ns,-rs, -ts, -rk, -lm) 

woensdag 27 mei Je werkt in de gele bundel. Je maakt P 1 (woord 
aanduiden, juiste woord invullen in de zin) P 3. 
(verbetersleutel: boot/ boek/ duur/ doek/ pen/ poot) 
(verbetersleutel: heup/ deuk/ buik/ duik/ zuur/ vuur) 
laat je kind eerst zelf zoeken! 
P 4:  (hij of zij) 
 
We maken een oefening op de PC: zie weekschema, link 
aanklikken en oefenen. 

donderdag 28 mei Je kijkt eerst naar het filmpje van de samengestelde 
woorden.zie weekschema, link aanklikken en kijken. 
 
Nadien maak je de oefening in je gele bundel P 5. 
(samengestelde woorden) 
P 8 (zet de cijfers bij de juiste zin). P9 (woorden invullen) 
 

vrijdag 29 mei Je maakt een oefening rond begrijpend lezen:zie 
weekschema, link aanklikken, maken en verzenden. 
( naar aap en aap is er uit). 
 
Je maakt twee oefeningen op de PC: Vul de zin aan...zie 
weekschema, link aanklikken en oefenen. 
-woorden met sch/ ng 
-woorden met b/d 
 

 

 
 
 



TAAL: Helena, Raphaël, Rune 
maandag 25 mei we komen naar school: Klasdag 

dinsdag 26 mei We werken in de bruine bundel.  P 1 (woorden 
aanduiden en juiste woord invullen) P2 (waar of niet 
waar en samengestelde woorden schrijven. 
(verbetersleutel: zeepbel/ waslijn/ ijsbaan/ 
zakdoek/voetbal/telraam/zeewier/tuinhek).Laat je kind 
eerst zelf zoeken!!! 
P4: zinnen verbinden. 
 

woensdag 27 mei We werken in de paarse bundel. Je leest het verhaal op 
P 8 (een klacht) en P 9 (ik schrob de stoep). 
 
Nadien los je de vragen op. Oefening op de PC: zie 
weekschema, link aanklikken, maken en verzenden. 
 
Je schrijft de woorden in de kader van p 6 over op een 
schrijfblad. 

donderdag 28 mei We werken in de bruine bundel.  P 5 (woorden 
aanduiden) en P 6 (goed of niet goed en woord 
schrijven) Verbetersleutel: krans/ 
knoop/prins/lamp/glas/pols/vlieg/kwast/Laat je kind 
eerst zelf zoeken!!! 
P 7 (woord invullen)Verbetersleutel: (bang, tong, ring) 
Laat je kind eerst zelf zoeken!!! 
 
We maken nog een oefening rond begrijpend lezen op 
de PC: zie weekschema, link aanklikken, oefenen. 
de maan/ de storm. 
 

vrijdag 29 mei We maken nog een oefening rond samengestelde 
woorden op de PC: zie weekschema, link aanklikken, 
maken en verzenden. 
 
We werken in de rode bundel. p 6  (woorden invullen/ 
woord schrijven. Woorden met au/ou of ei/ij. Nog even 
vermelden voor het maken van de oefening. 
Verbetersleutel: fout/ 
klauw/rij/kous/trein/schrijf/pauw/plein. 
 
P7: woorden in de kolom schrijven Verbetersleutel: 
(strik/ struik/ straat/ spruit/ sproet/ spring) Laat je kind 
eerst zelf zoeken!!! 

 


