
TAAL: Ivan en Redouan

Maandag: 20/ 04 Letter “g” herhalen en schrijven.
Woorden lezen van geit in je boek veilig en vlotjes.
P 27-28

Dinsdag: 21/04 Woorden lezen p 27-28
Woorden overschrijven p.27. Op een schrijfblad.

Woensdag: 22/04 Letter “ui” overtrekken + oefenen.
Schrijven op schrijfblad.
Woorden lezen p 29-30 veilig en vlotjes.

Oefening WERO (zie uurrooster schoolwebsite)

Donderdag:23/O4 Woorden lezen p 29-30 veilig en vlotjes.
Werkblad maken in bundel  p 6, p 7.

Vrijdag:24/04 Woorden lezen p 29-30 veilig en vlotjes.
Werkblad maken in bundel  p 8, p 9

Weekend: We lezen een verhaal in een leesboek.

Maandag: 27/04 Woorden lezen p 29-30 veilig en vlotjes.
Werkblad maken in bundel  p 10, p 9 (andere bundel) de letter “ui” 
visueel herkennen + woorden eronder schrijven.

Dinsdag: 28/04 Woorden lezen p 29-30 veilig en vlotjes.
Werkblad werkbundel p 11, p 12 + woord eronder schrijven.

Woensdag: 29/04 Woorden lezen p 29-30 veilig en vlotjes.
Werkblad werkbundel p 13, p 14 

Donderdag:30/04 Dictee: Mama/papa kiest 12 woorden uit het boek veilig en vlotjes
(p 27, p29) en ik ga ze schrijven.
Tip: Mama/papa zegt het woord 2 keer. Ik luister goed en ga het 
woord in mijn hoofd in stukjes hakken. Ik schrijf het woord op een 
schrijfblad. Mama/ papa controleert mijn taak. 

Vrijdag: 1/05 Ik lees in mijn leesboek van kern 6.  (tot de letter ui).
Je kan onderaan de tekst kijken welke letters er aan bod komen.

Weekend: We lezen een verhaal in een leesboek.



TAAL: Jana, Dilan, Ferdaouze, Rayan

Maandag: 20/ 04 We herhalen de “sch woorden” Veilig en vlotjes p 1-2
We maken de oefening op de PC (zie link uurrooster)

Dinsdag: 21/04 “sch woorden” lezen veilig en vlotjes p1-2
We maken de oefening op de PC (zie link uurrooster)

Woensdag: 22/04 Woorden met “ng”. We lezen de woorden in veilig en vlotjes p 3-4.

Oefening WERO (zie uurrooster schoolwebsite)

Donderdag:23/O4 We werken in ons werkboek (klein werkboek) p 8-9 (woorden met 
ng) 
We schrijven de woorden nog eens over op een schrijfblad.

Vrijdag:24/04 We werken in ons werkboek ( groot werkboek) p 16.
Lees de tekst 2 keer! (een bol in een hol?)
Maak de oefening op p 17.

Weekend: We lezen een verhaal in een leesboek.

Maandag: 27/04 Dictee: Mama/papa kiest 15 woorden uit het boek veilig en vlotjes
(p 1 en p2) en ik ga ze schrijven.
Tip: Mama/papa zegt het woord 2 keer. Ik luister goed en ga het 
woord in mijn hoofd in stukjes hakken. Ik schrijf het woord op een 
schrijfblad. Mama/ papa controleert mijn taak. 

Dinsdag: 28/04 We maken een oefening op de PC. Vul het juiste woord aan.
Zie uurrooster. Klik op de link, oefening maken en verzenden.

Woensdag: 29/04 We lezen de woorden in veilig en vlotjes p 5, p 6. (3 keer)

Donderdag:30/04 We schrijven de woorden over op een schrijfblad ->veilig en vlotjes 
p 5

Vrijdag: 1/05 We werken in ons werkboek (klein werkboek)  p10-p 11.

Weekend: We lezen een verhaal in een leesboek.



TAAL: Helena, Rune, Raphaël

Maandag: 20/ 04 Woorden met kr-st-kl/ b-h-v (leesblad voor de pijlenopdracht).
Woorden lezen + overschrijven op het schrijfblad. 

Dinsdag: 21/04 Woorddelen samenstellingen. Knip de woorden uit. Probeer een 
nieuw woord te maken. Vb zak-doek  → zakdoek/ tuin-slang → 
tuinslang….
Kleef de woorden naast elkaar. Schrijf de woorden nadien op een 
blad.

Woensdag: 22/04 Dictee: Mama/papa kiest 15 woorden uit de oefening van 20/04
(woorden met kr, st, kl,…..)
Tip: Mama/papa zegt het woord 2 keer. Ik luister goed en ga het 
woord in mijn hoofd in stukjes hakken. Ik schrijf het woord op een 
schrijfblad. Mama/ papa controleert mijn taak. 

Oefening WERO (zie uurrooster schoolwebsite)
Link aanklikken. Filmpje kijken en vragen oplossen. Verzenden na 
de oefening.

Donderdag:23/O4 Lezen: verhaal “oma maakt een stuk”. (roze bundel)
Je mag het verdelen over de dag.

Vrijdag:24/04 We werken in de gele bundel. We lezen p 27 en p 28.
Je leest het blad twee keer. (begrijpend lezen).
Nadien los je de vragen op via de website. Link kan je vinden in het
uurrooster. Aanklikken maken en verzenden. (indien mogelijk).

Weekend: We lezen een verhaal in een leesboek.

Maandag: 27/04 We werken in de gele bundel. We schrijven de woorden in de kader
over op een schrijfblad. P 27, p 28.

Dinsdag: 28/04 We werken in de gele bundel. Lees de tekst op p 29. Lees de tekst 
zeker twee keer!
Los nadien de vragen op via de website. Link kan je vinden in het 
uurrooster. Aanklikken maken en verzenden. (indien mogelijk).

Woensdag: 29/04 We werken in de gele bundel. Lees p 30, p 31.

Donderdag:30/04 We werken in de gele bundel. We schrijven de woorden in de kader
over op een schrijfblad. P 30, p 31.

Vrijdag: 1/05 Dictee: Mama/papa kiest 15 woorden uit de kaders van p 27, p 28
en ik ga ze schrijven.
Tip: Mama/papa zegt het woord 2 keer. Ik luister goed en ga het 
woord in mijn hoofd in stukjes hakken. Ik schrijf het woord op een 
schrijfblad. Mama/ papa controleert mijn taak. 

Weekend: We lezen een verhaal in een leesboek.



Rekenen: Jana, Dilan, Ferdaouze, Ivan, Rayan

Maandag: 20/ 04 We werken in de gele bundel: p 40, p 41

Dinsdag: 21/04 We oefenen 20 min onze plus kaarten in onze rekendoos.

Woensdag: 22/04 /

Donderdag:23/O4 We maken de oefening op de P.C (plus tot 10). Zie weekschema, 
website. Link aanklikken, maken en verzenden. (indien mogelijk)

Vrijdag:24/04 We oefenen 20 min onze min kaarten in onze rekendoos.

Weekend: Domino spel knippen en oefenen. Getallen en getalbeelden tot 20

Oranje bundels zijn correctiesleutels. Ouders kunnen zelf nakijken en verbeteren.

Rekenen

Maandag: 27/04 We maken de oefening op de P.C (min tot 10). Zie weekschema, 
website. Link aanklikken, maken en verzenden. (indien mogelijk)

Dinsdag: 28/04 We werken in de gele bundel: p 42, p 43, p 3-21 <,>

Woensdag: 29/04 /

Donderdag:30/04 We werken in de gele bundel p 3-22/ p 3-23 / P 3-24

Vrijdag: 1/05 We maken de oefening op de P.C (plus en min  tot 10). Zie 
weekschema, website. Link aanklikken en oefenen.. (indien 
mogelijk)

Weekend: Domino spel  oefenen. Getallen en getalbeelden tot 20

Oranje bundels zijn correctiesleutels. Ouders kunnen zelf nakijken en verbeteren.



Rekenen: Helena, Rune, Raphaël, Redouan

Maandag: 20/ 04 We werken in de gele bundel: p 40, p 41

Dinsdag: 21/04 We werken in de gele bundel: p 42, p 43

Woensdag: 22/04 /

Donderdag:23/O4 We oefenen geld rekenen op de P.C. Zie link uur schema op 
website. Aanklikken en oefenen.

Vrijdag:24/04 We werken in de groene bundel. Kleur de juiste munten. P 5-9  (2 
blaadjes).

Oranje bundels zijn correctiesleutels. Ouders kunnen zelf nakijken en verbeteren.

Rekenen

Maandag: 27/04 We werken in de gele bundel: p 5-1 / p 5-2 (tien zak en 
getalbeelden)

Dinsdag: 28/04 We werken in de gele bundel: p 5-3 / 5- 4

Woensdag: 29/04
/

Donderdag:30/04 We oefenen het uur op de P.C. Zie link uur schema op website. 
Aanklikken en maken.

Vrijdag: 1/05 We oefenen het uur op de P.C. Zie link uur schema op website. 
Aanklikken en maken.
We werken in de groene bundel p 5-29 (het uur)

Oranje bundels zijn correctiesleutels. Ouders kunnen zelf nakijken en verbeteren.


