
 

 

 

Weekplanning van 25/05 tot  29/05 
 

Klas : juf Carine 

 
 

 

 

 

 
MAANDAG 

lundi 
 

 
DINSDAG 

mardi 

 
WOENSDAG 

mercredi 

 
DONDERDAG 

jeudi 

 
VRIJDAG 
vendredi 

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: 
Bewerkingen 
vraagstukjes + en -  
vraagstukjes x en : 
Bewerkingen 
on-line oefenen 

1. deeltafels 
2. deeltafels  

 

Wiskunde:  
Bewerkingen:  
Een breuk nemen van 
een hoeveelheid.  
Formulier 
 

Taal:  Spelling: 
meervouden en 
verkleinwoorden 
Lees goed de 
opdracht. Schrijf de 
woorden naast 
elkaar! 
formulier 

Taal/ Leren-leren:  
Op weg naar secundair 
onderwijs 
Begrijpend lezen: 
Later word ik….. 
formulier 
 

  Godsdienst: 
Pinksteren: Bekijk 
eerst het filmpje goed 
en vul daarna het 
fomulier in. 
1. video 
2. Pinksteren 
 

Leren-Leren: 
(weektaak)  
Webquest 6-  
Speurtocht op het 
internet - 
Grondstoffen 
 
 
 
 

Wero (verkeer):  
Wanneer ben je een 
bestuurder? 
Goed nadenken, niet 
gokken! 
formulier 
 

Praatbox  11u-12u 
 
Wiskunde:  Getallen 
tot 1000 en 10 000 
(aanzet naar 100 000) 
 

1. Tot 1000 
2. Tot 10 000 

 
 

Wiskunde : Het 
gemiddelde. 
We bekijken eerst 
aandachtig een 
filmpje. In het filmpje 
wordt het gemiddelde 
berekenen goed 
uitgelegd.  Formulier 
over het gemiddelde. 
Gebruik je ZRM! 
 

Praatbox  11u-12u 
 
Taal:  Spelling 

1. on-line : 
ng of nk 

2. on-line:  
gt of cht 

3. formulier :  
ng- nk - gt - cht 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7LVgkIqKnraHitFCepvD4-96nEx8QCHt-1F4kCfuJCYKbCA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOZ9hq7fPUzmHn27y2id7fZ0omHLg87E-mn3h_05sm8IO_hw/viewform?usp=sf_link
https://www.bookwidgets.com/play/SC3J2W?teacher_id=5984094271832064
https://www.educaplay.com/game/2144746-deeltafels.html#!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPH6MaBlzNFoF_QNeiHtscXLU3ScxBaHhZxlvyNtRHWcsf-A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp9jRmBLJSPI8L60YGJWLkuisYwsCdTaeyrT8C-enIpytfOQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVJz1WJ7U0KwMvut0v42FD7AnbefQsvKplspGIBuI99QRSGg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ&t=46s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceXJLj4jUGpBfvY1V1TVpNE9y6KJzIGwwqyO5n7Nk2YySbMw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexwRoez40FYc9h3cvh7eAbp9KEfBFkZTnp3raKx7t75OfH6Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedvKxIEryLR8w-3HNQU3qe5J6DT_uzW_VGKYyu_EWukrh82w/viewform?usp=sf_link
https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas
https://www.oefen.be/aanbod/corthouts.paul/getallen.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBFAel91mB44wbZ2ounouBc6XeOjiJWaBIFFVmaAcO7S2raQ/viewform?usp=sf_link
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/het-gemiddelde
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddXJuYT2yRfQNun1DPitfsozQaMxwnBH6G4ADnuyuBM84arA/viewform?usp=sf_link
https://www.praatbox.be/?kamer=jufcarinehalleklas&wrd_a=juf%20Carine&wrd_b=Halle&wrd_c=klas
https://www.oefen.be/aanbod/jeunen_marleen/tijd_voor_taal/woordpakket26.htm
https://www.oefen.be/aanbod/jeunen_marleen/tijd_voor_taal/woordpakket15.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfivBbxu1MIeysy7dbwX4JWielizmAm6ne7KHKx-1M9bsofzA/viewform?usp=sf_link


 

 

 

Weekplanning van 25/05 tot  29/05 
 

Klas : juf Carine 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Praatbox 13u30 
 
Taal: spelling 
voorvoegsels: 
formulier 
 be- ge- ver- 
 
Taal:  Begrijpend 
lezen: Thema 
grondstoffen 
Receptenmaker:  
Maak je eigen 
kookboek. Lees 
aandachtig het artikel 
en maak bijhorende 
oefeningen on-line 
 

Taal: 
Verkleinwoorden 
formulier 
 
Taal: Spelling 
1: Samenstellingen 
met ei-woorden 
2: Oefening woorden 
met d of t op het 
einde. 
Deze woorden/ zinnen 
moet je overschrijven 
of typen. Stuur daarna 
door in mail. 
 
 
Wero/leren-leren 
Bekende gebouwen  
-Online oefening 
 
 

 Wero: Vorige week zijn 
we heel wat te weten 
gekomen over de 
hefbomen. Wat heb je 
goed onthouden? 
Tip: Je kan altijd eerst 
nog eens de filmpjes 
van vorige week eens 
bekijken.  
filmpje 1 
filmpje 2 
filmpje 3 
Maak nu het formulier 
 
MV: 
Maak een foto en 
verstuur via mail. 
Muziek: met juf An 
Tip van juf Els : Relax 
 

Wero:  Thema: 
grondstoffen  
Help onze aarde : 
 
-Online oefening  
 
-weggooien of 
hergebruiken. 
 
-plastic-vrije memory 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeITdb1FsqVUdr8xOOjbqbLAFcaJGqyeifzBx4QKmwCLznvhQ/viewform?usp=sf_link
https://www.nedbox.be/teaser/receptenmaker
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcukilBXCrem03MHEWE4Za4Z0OTBAZxakvoRe9IJMeRRhU-g/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1JJP240JuN-4jK72S--JS4HXyQf-3JjNO
https://drive.google.com/open?id=1MJhQXZHTsSQ_GZo2NPy0KFsTvU_27lC8
https://www.wai-not.be/page/article/4621/4663
https://schooltv.nl/video/hefbomen-meer-kracht-door-het-gebruik-van-een-hefboom/
https://schooltv.nl/video/voorbeelden-van-hefbomen-hoe-worden-hefbomen-in-het-gewone-leven-gebruikt/
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Full%20proof/tv-episode/3265/Hefbomen-Katrollen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmRRt04VZ5VizxTEuNamdMx62TS83uHSEoMMDGgRYeop2jHw/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/muziekles-met-juf-an.html
https://www.youtube.com/watch?v=q-xyZp8mMXk
https://www.wai-not.be/page/article/5272/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4703/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4703/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5065/5698
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/

