
 

 

 

Weekplanning van 18 mei tot 22 mei 2020  
 

 

Klas : VE 

 
 

 

MAANDAG 
18-05-2020 

DINSDAG 
19-05-2020 

WOENSDAG 
20-05-2020 

DONDERDAG 
21-05-2020 
Hemelvaart 

VRIJDAG 
22-05-2020 

Brugdag 

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 

 
Tip: 
Bekijk je weekschema en 
probeer het uit. 
Heb je vragen? Schrijf ze op 
en dan kan je deze tijdens de 
praatbox stellen! 
 
 

Afspraken i.v.m. de 
praatbox: 
 

- iedereen wordt verwacht in 
de praatbox, 
 

- Je gaat op een rustige plek 
zitten. 
 

-Je zet je micro uit als je niet 
aan het woord bent. 
 
 

Veel succes!  

Wiskunde 
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1. Maaltafel van 4 
 

 - Log eerst in! 
zie stappenplan  
-> klik hier voor het 
stappenplan, gebruikersnaam 
en wachtwoord. 
 

- maaltafel van 4  
klik hier  
 

 

Wiskunde 
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1. Deeltafel van 3 en 
maaltafel van 4 
 

- deeltafel van 3 
klik hier 

 

- maaltafel van 4 
klik hier 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Wero - ruimte 
 

1.Toets: Plattegronden  
 

- les  klik hier 

 

Nederlands 
 

1. Spelling 
 

- Stukjeswoorden met korte 
klank: verdubbelen of niet? 
 

- klik hier 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1mP7X2Z4V1gkWO2WLD1pfp0-NeUDvHkVS2epgCIz55L8/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/tafel-van-2.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJghvo_hH8GurqwQL_h1fCde7TuMsHkgUR0kNEHqvlyMmHfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh-lbatxLyetgrHk-wKtjwl2cSgun8GQn1Ag3eiEbX-B5utg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDhVjEslWAemRR3RnXuGKrKGbM6kTgTbXneyvtPNcCM10B3w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCtXRvycgBvTCpbA0w0UznHvuaO18JD73HZl-dDvloMDa0jg/viewform


 

 

 

Weekplanning van 18 mei tot 22 mei 2020  
 

 

Klas : VE 

 
 
11:00: praatbox  
Klik hier 
 
Doel: overlopen van het 
weekschema 
 

 

MV 
 

1. Les bodypercussie met juf 
An.  

Veel plezier!  
 

Ik ontvang graag jullie filmpjes 
van het resultaat.  

Klik hier 
 

 

wiskunde - bewerkingen 
 

1. TE  + TE tot 100 met brug 
    Klik hier 
 

Druk dit werkblad af of schrijf 
de titel met de oplossingen op 
een blad. 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 

Nederlands 
 

1. Spelling 
 

- Soorten klanken herkennen: 
 

. = kort 

__ = lang 

⃤⃤⃤   = anders 

- Klik hier 

 

2. Praatbox met online les. 
- start 13:30 

- les over verdubbelen 

- knop om deel te nemen 

verschijnt enkele 10-tal 

minuten voor de les op de 

 

Tip: 
 

Wat kan ik doen?  
-Vouw een vliegtuigje van papier 
en doe met mama/ papa/ broer/ 
zus/… een wedstrijdje, om ter 
verst gooien. 
- Maak zelf een pompon 
of een mini pompon met een 
vork.  
- Maak een handpop uit een 
oude sok. 
- Train hier je spieren met 
wc-rollen. 
 

 

Tip: 
- 

-Is er iets niet gelukt? 
-Heb je een vraag? 
Wel, schrijf het allemaal op en 
vraag of vertel het straks 
tijdens de praatbox!  
-Wil je iets tonen, leg het 
klaar! 
Tot straks! 
 
 

15:00 praatbox 
Klik hier 

 
 

https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
https://drive.google.com/file/d/1c0E6z5bviK8FQL-9QpxihtSrOHNgcqo_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1roTIziQT40GifaPFCfmthxaanWVDo_BpnJylm9fwvmI/edit?usp=sharing
http://www.kabage.be/ict/e-school/e-map-1/e-ned-1/spelling/spellingL1/klanken/L1-klanken-oef1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OyCykuzZgmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gttl-lGZtKA
https://www.youtube.com/watch?v=HfWJZyk1L-E
https://www.youtube.com/watch?v=sQJ9PBnYikc
https://www.youtube.com/watch?v=sQJ9PBnYikc
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
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klaswebpagina bij een artikel: 

online les verdubbelen. 
 

3. Online oefenen op 
verdubbelen. 

-Groep 2 en 3 van spelling 
- Niet één maar twee 

klik hier 

- Luister goed, verdubbel 

klik hier 

- Kan je deze oefeningen vlot, 

maak de oefeningen van 

goep 1 

- Groep 1 van spelling 
- Stukjeswoorden met korte 

klank 1   klik hier 

- Stukjeswoorden met korte 

klank 2   klik hier 

- Stukjeswoorden met korte 
klank 3   klik hier 
- Stukjeswoorden met korte 
klank 4   klik hier 
 
 

https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-4/woorden/maak-er-meer-van/niet-een-maar-twee-verdubbeling-van-medeklinker
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-9/woorden/woorden-namaken/oefening-10-luisteren-gesloten-twee-lettergrepige-woorden-2
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/woordvorming/meervoud-en/meervoud-en-verdubbeling-van-medeklinker/oefening-1
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/woordvorming/meervoud-en/meervoud-en-verdubbeling-van-medeklinker/oefening-2
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/woordvorming/meervoud-en/meervoud-en-verdubbeling-van-medeklinker/oefening-3
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5/woordvorming/meervoud-en/meervoud-en-verdubbeling-van-medeklinker/oefening-4
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Wiskunde 
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1. Deeltafel van 3 
- klik hier 

 

2.  Getallen tot 1000 

- klik hier 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://docs.google.com/document/d/1RUgQIUWZhI35KU4Z7uLNDyMvMXZ64_a7IY5tWVcdQLE/edit?usp=sharing
https://forms.gle/KEjV6G7nBHvtSqLz6
http://www.pixabay.com/

