
 

 

 

Weekplanning van 11 tot 15 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 
 

 

 
 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 u - 10u30 : 
Praatbox  
(start week + onthaal) 
 
vul deze week : blijf 
thuis - bingo aan. 
------------------------------- 
NEDERLANDS  
GROEP 1 EN 2 : 
letterkaart : letters 
lezen en schrijven 
(zie schrijfblad bundel) 
 
groep 2 :  
online oefening 1:  
de letter w 
online oefening 2 :  
race lezen tot kern 3 
 
groep 1 :  

NEDERLANDS GROEP 1 
10u - 10u30 Praatbox 
lezen en schrijven met 
juf Marijke 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
------------------------------  
GROEP 2 : lezen van 
woorden met w  
 
lezen en schrijven van 
woorden kern 3 :  
zie SCHRIJF- BLAD 
woorden 
 
online oefening 1 : 
de letter w 
 
online oefening 2 :  
letters en woorden 
lezen kern 3 

NEDERLANDS GROEP 2 
10u - 10u30 Praatbox 
lezen en schrijven met 
juf Ann 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
------------------------------ 
GROEP 1 : lezen en 
schrijven : woorden 
met tweeklanken en 
woorden zoals tent  : 
zie SCHRIJF- BLAD 
woorden 
 
online oefening: 
letters en stickerboek 
kern 7  (niet alle woorden 

ken je al, maar probeer zeker 
de woorden met sch en 
woorden zoals leest,…) 

 

WISKUNDE :  
10u - 10u30 Praatbox 
voor Luka, Salma en 
Elke met juf Willeke 
Nodig: toverbord, stift, 
vodje en oefenbundel 
------------------------------ 
groep 3 : juf Willeke 
Bewerkingen: Optellen 

t.e.m. 5 met materiaal 

* Oefenbundel:  

   Optellen t.e.m. 5  

*  Digitaal oefenen 

------------------------------- 
groep (1) en 2 :  
online oefeningen : 
plus tot 10 /plus tot 20 
min tot 10 /min tot 20 
spel : plus  tot 10/20 
spel : min tot 10/20 

10u - 10u30 : praatbox 
Dagboek gevoelens 
(zie bundel en online) 
  

 
WO :  tijd 
 

 
dagen van de week  
Let wel op het symbool van 

dinsdag is anders… zoek de 
dagen in het rooster 

https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekok&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kok
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekok&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kok
https://drive.google.com/file/d/1ohjiV7JAwgEL6BZelB-b9QYExdI2Lhrr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-hHWWVfxhNlfi75b9TWVl-keyr8WDjf/view?usp=sharing
https://youtu.be/77jcjbibG0E
https://youtu.be/8mswnLmiCXE
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekok&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kok
https://drive.google.com/file/d/1Z5nkeqMihO5LxDpDWibjNcUuE83kEa0r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FQ5TL7GP05__52ScWgPgbnP00DLOUJAp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdxPVnkiCzZ5hJSw2T6GnwJlggMPd5QV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdxPVnkiCzZ5hJSw2T6GnwJlggMPd5QV/view?usp=sharing
https://youtu.be/AflKgk9FQ6A
https://youtu.be/ctLE0GM63qE
https://youtu.be/aMEMo-iBfW8
https://youtu.be/aMEMo-iBfW8
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekok&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kok
https://drive.google.com/file/d/12Wps51NVcifgzS9Qax2_Cw8XcUquTY4t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Wps51NVcifgzS9Qax2_Cw8XcUquTY4t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUVM_lazT5VFnJiHVFBR8xigcUKKp8aG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdxPVnkiCzZ5hJSw2T6GnwJlggMPd5QV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdxPVnkiCzZ5hJSw2T6GnwJlggMPd5QV/view?usp=sharing
https://youtu.be/s4FG-3ykiy0
https://youtu.be/a1qRd-rnECI
https://youtu.be/a1qRd-rnECI
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekok&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kok
https://www.sommenmaker.nl/werkblad/guid/581YoV
https://www.rekenenoefenen.be/plussommen-tot-10/
https://www.rekenenoefenen.be/plussommen-tot-20/
https://www.rekenenoefenen.be/minsommen-tot-10/
https://www.rekenenoefenen.be/minsommen-tot-20/
https://www.rekenenoefenen.be/spuq-plussommen.html
https://www.rekenenoefenen.be/spuq-minsommen.html
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekok&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kok
https://drive.google.com/drive/folders/1KAOroyqUrH2XJipl9yPVD4KEuyKf4EeL?usp=sharing
https://www.wai-not.be/page/article/4599/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4744/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4744/4663


 

 

 

Weekplanning van 11 tot 15 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 
 

 
 
 
 
 
Voormiddag 

online oefening 1 : 
woorden als tent, mist 
online oefening 2 : 
race lezen tot kern 6 
 
dobbelsteenlezen 
groep 2 : kern 1 tot 3 
groep 1 : kern 4 tot 6  
schrijf 20 woorden 
(naar keuze) op het 
schrijfblad 
------------------------------- 
MAGJES : 
 
speel het letterspel : 
zie bundel /online 
 

 

WISKUNDE :  
groep 3 : juf Willeke 
Getallenkennis: >, <, = 

* Oefenbundel 3:  

   Meer dan, minder  

   dan, evenveel als 

* Digitaal oefenen 

* Oefenbundel 3:  

    Schrijven van cijfer 9 

-------------------------------
SPLITSEN  
groep 1, 2 en 3 :  
splitshuisjes (tot 6/10) 
online oefening   : 
splitsen tot 6 /10 
groep 1 en 2 : vul aan : 
splitsmonsters  
speel : hartendomino 
----------------------------- 
groep 1 : juf Christel 
GETALLEN 1 tot 40: 
grootste en kleinste 
GETALLEN 2 tot 40: 
rangschikken. 

WISKUNDE :  
groep 3 : juf Willeke 
* Splitsen t.e.m. 6 :  

    zie oefenbundel 3 

* Splitskaartjes tot 6  

   oefenen 

* Digitaal oefenen 

------------------------------ 
GETALLEN TOT 10/20 
groep 2 (en 3 ) :  
online oefening 1 : 
tellen tot 10 en 20 
groep 1 en 2 :  
online oefening 2 : 
getallenlijn tot 20 
 zie ook  bundel/online 
 
------------------------------ 
groep 1 : juf Christel 
Getallen tot 40 
Denk goed na, je kan 
het! 

werkblaadjes + en - tot 
10 : zie bundel/online 
------------------------------ 
groep 1 : juf Christel 
Getallen tot 40: 
Hoeveel is het cijfer 
waard ? 
------------------------------- 
Techniek/ leren leren : 
proefje techniek : 
bloemen van papier: 
volg de stapjes (zie 
bundel/online) 
 
zie ook filmpje : 
bloeiende bloemen 
van papier 

 

maanden van het jaar 
gebruik een kalender 
en orden samen met 
mama of papa de 
maanden van het jaar: 
online oefening 
 

 
 
welk weer is het ? 
 

 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 
 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 

https://youtu.be/4FK04EbGxs8
https://youtu.be/oeehu9IPycw
https://drive.google.com/file/d/1xX_Ae6ZBIZatg7uBBrrAvID8C3r6JyLL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdxPVnkiCzZ5hJSw2T6GnwJlggMPd5QV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_P_a1GksmR1zTRR8lyzwIxWDu17UGr1z/view?usp=sharing
https://www.computermeester.be/rekenbeest.htm
https://drive.google.com/file/d/1tk_0Mtqe5dagvn-e1RsX0kX4aFycChBm/view?usp=sharing
https://www.computermeester.be/splitsingen.htm
https://drive.google.com/file/d/1WicjI9JzKPFtKYa-egjS2R9tMgPVtAes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h5_Tq_sErvxHP1HN5UEvM43J_tdiAhE8/view?usp=sharing
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-40/wat-is-het-grootste-of-kleinste-getal-tm-40
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/getallen/tellen-tot-en-met-40/zet-de-getallen-van-hoog-naar-laag
https://www.computermeester.be/splitsingen.htm
https://www.rekenenoefenen.be/telfabriek.html
https://www.rekenenoefenen.be/getallenlijn-tot-20.html
https://drive.google.com/file/d/1CobHq8Po_sxRE2YWvn3EMAzUPMf2lO83/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Yu0D_2P_ieOjrh4UzW6TOYHtdWPn_gOTsNV-B-aif_M/edit
https://drive.google.com/file/d/145Rngmg-FmjDpl3zwJBbS9v8GcndUzfb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1P59kcKIF3_KBu-Rv66bfLcXOxDEHLpxdqyMNwhq8UY4/edit
https://drive.google.com/file/d/15-zF_nA_ABTFVhiG4YhkRlNVk7G7i58m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15-zF_nA_ABTFVhiG4YhkRlNVk7G7i58m/view?usp=sharing
https://youtu.be/vm-F81vtFx0
https://youtu.be/vm-F81vtFx0
https://www.wai-not.be/page/article/4805/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4722/4663


 

 

 

Weekplanning van 11 tot 15 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 

   

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 
 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

 
Namiddag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WO : de seizoenen  
 

 
online oefening 1 :  
zomer of winter ? 
 
online oefening 2 : 
de 4 seizoenen 
 
online oefening 3 : 
help onze aarde 
 

 
Magje van juf Kathie 
handenspel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Muzische vorming : 
 
luister naar het 
verhaal :  
het kleurenmonster 
 
luisteroefening : het 
kleurenmonster blad 1 
en blad 2 (zie bundel / 
online ) 

 
 
 

GODSDIENST :  
samen zingen !  
je mag er zijn … 
 
Wie ben jij ? 
 
dankuwel ! 
 
weet je dat de lente 
komt … 
 

 
 
 

https://www.wai-not.be/page/article/5506/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5029/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5272/4663
https://drive.google.com/file/d/1-7mGJmh5qNaVxscPQ6amZCh9DF8u9PTj/view?usp=sharing
https://youtu.be/jgFoTYohZyk
https://drive.google.com/file/d/1wIc3cv89wN2eL3VOWteWe20elicLIKdk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UIN-MXXHAc8ijR3aswC0EVRW6S-2WKLu/view?usp=sharing
https://youtu.be/tswItfYt-kU
https://youtu.be/LE_23RfpXU4
https://youtu.be/qvc-6NE4Kc4
https://youtu.be/MpfhqCGiq7s
https://youtu.be/MpfhqCGiq7s


 

 

 

Weekplanning van 11 tot 15 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 
 
 
 
 
 

Namiddag 

 
MAGJE = LEESPLEZIER : 
 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa of grote 
zus/broer . 
 
vul aan : leesbingo 

 
MAGJES : zie 
werkbundel  
 

 
 
 
 
 
 
 

maak nu zelf een 
kleurenmonster ! 
 

 
 
MAGJE = LEESPLEZIER : 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa of grote 
zus/broer . 
vul aan : leesbingo 

Magje : kleur een 
prent : je kan kiezen : 
prent 1 : 
dromenvanger 
 
prent 2: lente 
 
 
MAGJES : zie 
werkbundel  
 

 
 
 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 

 DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://drive.google.com/file/d/1qQq6QVWzawOyooZK-T8ocKcgX6zA35-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXOR8_CAKWz3SlqvOsIowYWOryleXU14/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXOR8_CAKWz3SlqvOsIowYWOryleXU14/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qQq6QVWzawOyooZK-T8ocKcgX6zA35-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UKcfgmzXghA1IHksXJGpMyIWJDr-A2Sv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UKcfgmzXghA1IHksXJGpMyIWJDr-A2Sv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCIgUnCCQq149G7NAzAOXieOoSLC58al/view?usp=sharing
http://www.pixabay.com/


 

 

 

Weekplanning van 11 tot 15 mei 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 GROEP 1 : Konijnen                                               GROEP 2 :  tijgers                                                                            NEDERLANDS  

 bij juf Marijke                                                           bij juf Ann TE 

 GROEP 1 : Konijnen                                               GROEP 2 :  tijgers                          GROEP 3 : cavia’s                     WISKUNDE  

bij juf Christel                                                         bij juf Ann                                        bij juf Willeke 

  


