
 

 

 

Weekplanning van 04/05 tot  08/05 
 

Klas : juf Carine 

 
 

 

 

 

 
MAANDAG 

 
DINSDAG 

 

 
WOENSDAG 

 

 
DONDERDAG 

 

 
VRIJDAG 

 

Ochtend 
Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, ... 

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Opstaan, ontbijten, 
tanden poetsen, zich 
kleden, …  

Voormiddag 

Wiskunde: 
meetoefeningen met 
de herleidingstabel 
meten 
 
Wiskunde :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Zowiso 
 
Wiskunde: weektaak 
van juf Katrien 
uitdaging 2: probleem 
oplossen 
 

Wiskunde:  x en : met 
grote getallen zonder 
ZRM 
formulier 
 
Wiskunde :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Zowiso 
 

Taal: Begrijpend lezen 
Tekst : De bloemetjes 
en de bijtjes  
Google formulier  
 
Taal:  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Taalbende. 

 Wero (Nederlands):  
Afkortingen in het 
secundair onderwijs 
afkortingen 
 
Taal: Zinnen maken 
Print dit werkblad  en 
los op.  Of schrijf de 
antwoorden op een 
blad.  Maak een foto 
en verstuur of schrijf 
de antwoorden in een 
mail.  
zinnen (in dit blad kan 
je niet werken)  
 

Wiskunde: 
herhalingsoefeningen 
1.oefen deel 1 
2.helft en dubbel 
3.getallen tot 1000 
4.spaarpot 
 
Taal: lezen 
deel 1: wist je dat? 
deel 2: wist je dat?  
Vertel de weetjes 
thuis. Onthoud ze tot 
de praatbox  
 
 

Leren-Leren: 
(weektaak) Webquest 
-  
EHBO 

Wero (verkeer):  
Voorrang van rechts 
formulier 

wiskunde : weektaak 
van juf Katrien 
uitdaging 3: probleem 
oplossen 

Wiskunde :  Winkelen: 
Je maakt deze oefening 
op een wit blad. Je 
schrijft de naam van de 

Praatbox  11u-12u 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMPP9xOT--SMEDAzLrMJbe9WV6zHJXxkVgyRLOuWXlW0NGyw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZlkUsl8HcbrH_ecHbCn41Pd33DOl_-BEGIoyyHtRJxzp7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZlkUsl8HcbrH_ecHbCn41Pd33DOl_-BEGIoyyHtRJxzp7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVkIrPVXP4r9kUQZJtkouGsyOJFk4utQWe4PE4mbLsVGBrgg/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1eSpp4HWm69wszh5z_05MoW1Zu3PvXWhA/view?usp=sharing
https://forms.gle/B2cCGwiSCh3orniGA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqFb4O77nbrhl3gigG7z7FOGhd33Y526s9QEf7fo9v0cxBag/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1d7p_AzF7TaGmme97JMbSRQMyC8Q04Tns/view?usp=sharing
https://www.toll-net.be/h5p/index.php/2017/05/28/deeltafels-oefenen-deel-2/
https://www.oefen.be/aanbod/jeunen_marleen/wiskunde/Helft-dubbel.htm
https://www.oefen.be/aanbod/jeunen_marleen/wiskunde/Tot%201000%20(D,%20H%20en%20T).htm
https://zouaafsoft.classy.be/Spaarpot/sp20.htm
https://www.ralfilezen.nl/bestanden/natuur/wjd1.pdf
https://www.ralfilezen.nl/bestanden/natuur/wjd2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ7OhEXBxwkuA-phLehdWy1tIYsw0Ndt8HK4hY610bV11Mig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-nC5dKm0y8A6MTM0n41AOtzVzMX3XwdQW8nu8e-O685UsmA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGakw7ox9cXgwlBEkhThTR6-sfJyX6xM6bp5TVKKRXYVsPoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGakw7ox9cXgwlBEkhThTR6-sfJyX6xM6bp5TVKKRXYVsPoQ/viewform?usp=sf_link
https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas


 

 

 

Weekplanning van 04/05 tot  08/05 
 

Klas : juf Carine 

 
Praatbox  11u-12u winkel en het totaal 

erbij. Je trekte een foto 
en je stuurt deze naar 
onze mail. 
folders (in dit blad kan 
je niet werken) 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Praatbox 13u30 
 
Taal: Begrijpend lezen 
leeskraker: moederdag 
 
Taal: spelling 

1. quiz 
 

2. verenkelen en 
verdubbelen 
let op, denk 
aan de juiste 
schrijfwijze! 

 

Taal:  
hoofdletters  oefenen  
Klik op de letters die 
een hoofdletter 
moeten worden.  Typ 
daarna in het vak dat 
verschijnt de 
hoofdletter in en klik 
op controleer. 
 

 Wero (Nederlands): 
De fiets 
Lees de woordkaarten. 
Print deze af en knip ze 
uit. Hang ze op je eigen 
fiets of op een andere 
fiets op de juiste 
plaats. Trek een foto 
en stuur door.  
(Indien je geen printer 
hebt, schrijf je de 
woorden over en maak 
je zelf woordkaarten.) 
fiets 
 

Wero (leren-leren): 
Op weg naar het 
secundair onderwijs. 
beroepenfilmpjes 
 
 
 
moederdag 

juf Veerle werkje 

afwerken want zondag 

vieren we mama!! 

 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 
 

          Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 
 
 

          Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

      Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas
https://drive.google.com/open?id=1pmoJhjYvCcXZIbLPaTGNL6E1nLyDCVCm
https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas
https://docs.google.com/document/d/1iXWQVS_eQqXPfvetZVmRgxPcZZHe34rILtOJmMokzEE/edit?usp=sharing
https://www.oefen.be/aanbod/Jochen_Tack_Isabelle_Vermarcke/derde%20leerjaar/quiz/quiz1.htm
https://static.oefen.be/oefening/1/0/3/1/9/6/e/verenkelen%20en%20verdubbelen%20-%20omschrijving%20aanvullen.htm
https://static.oefen.be/oefening/1/0/3/1/9/6/e/verenkelen%20en%20verdubbelen%20-%20omschrijving%20aanvullen.htm
http://users.telenet.be/kabaja/weboefeningen/hoofdlettervergeten.htm
https://drive.google.com/open?id=11NrkLZgl47_O5hvlOoOpV65dWCubakWv
https://docs.google.com/forms/d/1_F1TgupP-_a55xKRUiSKN0XguqOYS7j6Vma6oeKvxKE/edit
https://drive.google.com/file/d/1T2UO0FIFZR-JpSi0UhF7y-x__ABCF30u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1S5nstP7tDle95j9YRFon4Z3FO4LgZAiR
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

