
TAAL: Ivan en Redouan 
Maandag 1 juni Pinkstermaandag. Geen les. 

Dinsdag 2 juni Je werkt in je blauwe werkbundel en je maakt p 6. 
Je schrijft alle woorden volledig onder de 
tekening. Niet alleen de woorden met au. 
(Verbetersleutel: pauw, duim, reus, buis, deuk, 
nauw, kuif, buig, saus, huis, kauw, neus) 
P 7: zoek de au, woorden lezen, zin lezen 
 
Je werkt in je rode bundel. Je leest het verhaal 
 P 6. “jeuk op mijn rug”. 
 
Nadien maak je de oefening op de PC rond 
begrijpend lezen: zie weekschema, link, maken en 
verzenden. 

woensdag 3 juni Je werkt in je rode bundel. Je leest de woorden 2 
keer op p 8 (au). Je gaat nadien de woorden in de 
kader overschrijven op een schrijfblad. 
 
Je werkt in je blauwe werkbundel p 8. Je leest 
de zinnen samen met mama of papa. Je kleurt het 
juiste symbool. Kijk goed naar de tekening. 
 

donderdag 4 juni Je werkt in je rode bundel. Je leest de woorden 
en zinnen op P 9. 
Je schrijft de woorden in de onderste kader over 
op een schrijfblad.  
 
Je werkt in je groene bundel. Je knipt de prenten 
uit van P 8. Je doet ze door elkaar. Je leest 
nadien de zinnen op P 7 en je kleeft de juiste 
prent ernaast. 
 
Je maakt de oefening van WERO: zie 
weekschema, link, maken en verzenden. 

vrijdag 5 juni Je werkt in je blauwe werkbundel p 9 au of eu? 
Je schrijft het woord er ook onder. 
P 10. Je leest de zinnen (samen met mama of 
papa) Je zoekt de juiste prent en je zet het juiste 
cijfer ervoor. 
 
Je werkt in je rode bundel. Je leest de woorden in 
de kaders op P 10. 



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

Dinsdag 2 juni Je werkt in de groene bundel p 2 en P3. 
Je leest alle woorden en zinnen twee keer! 
 
Je schrijft de woorden in de kader van P3 over op 
een schrijfblad. 
 
Je werkt in je gele bundel p 6. (wat kan wel, wat 
kan niet/ woorden invullen bij de prent. 
Verbetersleutel: vier, ei, mier, ziek, wei, geit, 
wiek, zeil) 

woensdag 3 juni Je maakt een oefening op de PC rond begrijpend 
lezen.”Wies neemt het roer/ waar koop je voer”: 
zie weekschema, link, maken en verzenden 
 
Je werkt in je gele bundel p 7 (wat hoort bij 
elkaar) Je mag ook proberen de samengestelde 
woorden te zoeken.(verbetersleutel: vangnet, 
zakmes, duikboot, telraam, waslijn, ijsbaan).. 
 
P 8: lees de zinnen. Kijk naar de prenten en zet 
de cijfers bij de juiste zin. 

donderdag 4 juni Je werkt in je groene bundel p 4 en p 5. 
Je leest de woorden en zinnen zeker twee keer! 
Nadien schrijf je de woorden van p 4 in de kaders 
over op eens schrijfblad. 
 
Je maakt een oefening op de PC: woorden met 
pr-, kr-, pl-, kw-, br-, kl-, tr: zie weekschema, link, 
maken en verzenden 
 
Je maakt de oefening van WERO: zie 
weekschema, link, maken en verzenden. 

vrijdag 5 juni Je gaat oefenen met de pc: luister naar het woord 
en schrijf het juist (sch-ng-b-d).: zie weekschema, 
link, oefenen. 
 
Je maakt een oefening rond begrijpend lezen: zie 
weekschema, link, maken en verzenden 
 
Groene bundel: lezen p 6 en p 7 (twee keer!!) 



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

Dinsdag 2 juni Je werkt in je bruine bundel p 8 (begrijpend 
lezen) 
Verbetersleutel: Bram/ Bram niet Lot wel /op 
Bram en Lot/ van Bram/ van Lot/ van Bram en Lot) 
 
P 9: woord aanduiden, juiste woord invullen 
p 10: wat kan, wat kan niet. Wat rijmt. 
Verbetersleutel: (zout-hout, muur -stuur, 
reus-neus, huis-muis) 
 
Paarse bundel: lezen p 10 en 11. 
Nadien woorden in de kaders overschrijven op 
eens schrijfblad.  

woensdag 3 juni Paarse bundel: lees p 12 (twee keer). 
Nadien maak je een oefening rond begrijpend 
lezen op de PC:  zie weekschema, link, maken en 
verzenden. 
 
Je schrijft de woorden van p 12  in de kaders over 
op eens schrijfblad. 
 
Je werkt in je rode bundel p 8 ( woord invullen) 
en p 9. (woord aanduiden, juiste woord invullen) 

donderdag 4 juni Je maakt een oefening rond begrijpend lezen op 
de pc.  zie weekschema,link, oefenen.  (de plas/ 
Dirk zijn steen) 
 
Paarse bundel: lees p 13 (twee keer). Schrijf de 
woorden in de kaders over op een schrijfblad. 
 
Je maakt de oefening van WERO: zie 
weekschema, link, maken en verzenden. 

vrijdag 5 juni Je maakt een oefening rond begrijpend lezen: zie 
weekschema, link, maken en verzenden. 
 
Je maakt een oefening op de pc rond aai/ ooi/ 
oei:zie weekschema, link, oefenen 
 
Je werkt in je bruine bundel. p 11 (-nk/ -ng en 
cijfers bij de  zin plaatsen.) p 12( wat hoort bij 
elkaar) 
 



 


