
 

 

 

Weekplanning van 25 mei tot 29 mei 2020  
 

 

Klas : VE 

 
 

 

MAANDAG 
25-05-2020 

DINSDAG 
26-05-2020 

WOENSDAG 
27-05-2020 

DONDERDAG 
28-05-2020 

Lesdag! 
Wij komen naar school! 

VRIJDAG 
29-05-2020 

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, …  

 

 
 

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. 
 

-Zet je micro uit als je niet 
aan het woord bent. 
 
 

Veel succes!  
 

 
 

Wero - ruimte 
 

1.  Voor, achter, dichtbij, 
veraf 
 

Klik hier 
Druk af en maak het op 
papier.  

 

 
 

Nederlands 
 

1. Spelling 
 

- Schrijf de woorden in het 
meervoud.  
Denk aan het filmpje van juf 
Veerle over verdubbelen! 
 

- oefening 1 klik hier 
- oefening 2 klik hier 

 
- d of t aan het einde van 
een woord? 
 

- Maak dit werkblad 
Klik hier 

- Extra oefeningen 
om af te drukken. 
klik hier 
Maak de 
oefeningen, trek een 
foto en mail de foto. 

 
 

Seo 
Welkom! 
Hoe gaat het? 

 
 

Wero - actua 
 

1. Karrewiet 
Bekijk de aflevering van 
Karrewiet. 

- klik hier 
 

Beantwoord de vraagjes.  
- klik hier 

 
 

 
Voormiddag 

 

Nederlands 
 
1. Herhaling en bespreking 
van de lessen 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1YRvryaKhIRdGIOkNasF13cHPnxZtx4uJgw_6ODf4ZJ8/edit?usp=sharing
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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7uZrWPJ9NJV8NJEtciW98qx6su3lr9J5K1HcaeW5pNM8Lmg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1tLhAJqbh877jzVjmOYgDZHCtqa0CJCDM/view?usp=sharing
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-16-mei-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj_Rw4bdhd05R0vJzE-ZZHyAgYlgHXJTO-dLzkAIsA0vM_Rg/viewform?usp=sf_link


 

 

 

Weekplanning van 25 mei tot 29 mei 2020  
 

 

Klas : VE 

 
 
Lukt dit al goed?  
 
We gaan een stapje 
moeilijker.  
Maak deze oefening online. 

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

 

MV- Beeld en muziek 
 
Piraten doen het anders  
Knutsel samen met juf 
Veerle een Piraat.  
 

Klik hier om de 
knutselopdracht te zien. 
 
 

 

 

wiskunde - bewerkingen 
 

1. Herhaling deeltafels 2, 3, 
5, 10  
 

Hoe moet ik dit studeren? 

- Klik hier en druk af. 
 

2. Vraagstukken 
- klik hier 
 

 
 

wiskunde  
 

1. Herhaling en bespreking 
van de leerstof 
 
 

 

wiskunde - bewerkingen en 
geldrekenen 
 

1. Deeltafel van 4 
- klik hier 

 
2. Geldrekenen 
 

Even opfrissen 
- klik hier 

Een bedrag aflezen 
- Klik hier 

Gepast betalen 
- Klik hier 

 

Druk af of schrijf de 
oplossingen met titel op een 
blad 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 

Nederlands 
 

1. Luisteren:  
 

- De olifant en de slak 
 

 

 
 

Tip: 
 

Is er iets niet gelukt? 
Heb je een vraag? 

 

Leuke afsluiter! 
 

Tip: 
 

Is er iets niet gelukt? 
Heb je een vraag? 

http://hotpot.klascement.net/aanbod/Jochen_Tack_Isabelle_Vermarcke/derde%20leerjaar/t%20of%20d%20oefeningen/oef1moei.htm
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
https://www.donboscohallebulo.com/knutselen-met-juf-veerle.html
https://docs.google.com/document/d/1KFr4aaoe1pJznkzF2xP0ZPGBEVakFlTxlkT-xRSA-b8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY47iiFI3WaUQHJGXixyP4a_lU-FJlP17YCD7AcWqL2YIHYA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1ByRNbaRRohF0rd-V5veRqa3_WfHM7tEPjj7hdHqAF1U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DA50UveJueDKCIxs2C95ktU0LebVhnof7sl28tzdH6E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g-F7qnrWHRWP5hpKcvQmSTGnawsRECB8jgA_pu9z9hg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WCtffUy1AVHL955oLMePi_wz4XqAhTkmhrN6zGP054w/edit?usp=sharing


 

 

 

Weekplanning van 25 mei tot 29 mei 2020  
 

 

Klas : VE 

 
Luister naar het verhaal en 
los daarna de vragen op. 
 

- klik hier 
 
2. Spelling 
 

Stukjeswoorden 
 

- klik hier  
 

Wel, schrijf het allemaal op 
en vraag of vertel het straks 
tijdens de praatbox!  
Tot straks! 
 
 
 
 
 
 
 

15:00 praatbox 
Klik hier 

Wel, schrijf het allemaal op 
en vraag of vertel het straks 
tijdens de praatbox! 
Tot straks! 
 
 

 

Wiskunde 
 

Rekengroep juf Ellen 
 

1. Automatiseren van de 
maaltafels van 2, 3, 4, 5 en 
10. 
 
Leer deze uit het hoofd! 
Gebruik hiervoor je kaartjes! 
Op welke manier leer ik dit 
het beste: 

- klik hier 
 

 
15:00 praatbox  

Klik hier 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenjchdY8hRH78B2GqdynOOQpkNKLuveaRBTqT_ypwzvJY7Zw/viewform
https://forms.gle/iUxD5q6YKxXTqiL56
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
https://docs.google.com/document/d/1A_6ANoQI_ZauZC_ONQliS4ir-7cXQW4uI1l2m-v5J50/edit?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
http://www.pixabay.com/

