
 

 

 

Weekplanning van 8 tot 12  juni 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lesdag op school 
 
 
MAGJE = LEESPLEZIER : 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa, ... 
vul aan : leesbingo 
 
 
groep 1: juf Christel 
Wisse vergelijkt 
2 lj werkboek 2 les 6 
 

NEDERLANDS : 
GROEP 2 :  
werk werkboekje 4 af 
 
online oefening  1 : 
welk woord hoort 
erbij ? 
online oefening 2 : 
flitslezen letters kern 4 
online oefening 3 : 
welk woord hoort bij 
het plaatje ? 
------------------------------ 
WISKUNDE :  
GROEP 1 : juf Christel 
De helft van tientallen 
video : de helft van 
tientallen 
 
video  
oefeningen: vul in 

NEDERLANDS GROEP 
1en 2  9u30 tot 10u 
Praatbox  lezen en 
schrijven met juf Ann 
Nodig: toverbord en 
stift en vodje 
------------------------------ 
GROEP 1 :  
In werkboek 7 
*p22: duid het juiste  
  woord aan en schrijf  
  het erboven!  
*p23: kijk goed naar  
  de prent. lees de zin  
  en duid de juiste aan. 
 
Online oefening : 
lees en begrijp 
woorden met twee 
kopjes! 
 

WISKUNDE :  
groep 1,2 en 3 : 
ruimtelijke begrippen 
oefenen 
kleur de monstertjes 
   in de juiste kleur 
 (zie bundel en online). 
 
online oefening : 
maak de raamfiguren 
na. 
------------------------------- 
GROEP 1: juf Christel 
 geldrekenen tot 50 
video 1 : Euromunten 
video 2: Bankbiljetten 
video 2 : Kan ik het 
kopen? 
oefeningen :vul in 
 
 

9u30 tot 10u: 
praatbox 
Dagboek gevoelens 
(zie bundel en online) 

 
------------------------------ 
NEDERLANDS GROEP 2 
letterkaart : letters 
lezen en schrijven 
(zie schrijfblad bundel) 
 
online oefening 1 : 
welk plaatje hoort bij 
het woord ? 
online oefening 2 : 

https://drive.google.com/file/d/12H-KHaGNOF8a2k9XtqhTrPblzDS2BzVq/view?usp=sharing
https://www.loom.com/share/26a5c98004fc49d1bbf2b8d892ce1434
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/flitsen/welk-woord-hoort-erbij/oefening-4-alles
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/flitsen/welk-woord-hoort-erbij/oefening-4-alles
https://youtu.be/MzIOwu-_tRY
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/flitsen/welk-plaatje-hoort-erbij/oefening-4-alles
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/flitsen/welk-plaatje-hoort-erbij/oefening-4-alles
https://www.loom.com/share/2ab79eaef1d842b1ba40fe3956a65758
https://www.loom.com/share/2ab79eaef1d842b1ba40fe3956a65758
https://www.loom.com/share/2ab79eaef1d842b1ba40fe3956a65758
https://forms.gle/DMnWSmyC7ZMpgYey7
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekaas&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kaas
https://danielbilliau.classy.be/website1/html5/oef19/index.html
https://danielbilliau.classy.be/website1/html5/oef19/index.html
https://danielbilliau.classy.be/website1/html5/oef19/index.html
https://drive.google.com/file/d/1l-MxD1FmyloYpkVEiuKY595_k90o8ijW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l-MxD1FmyloYpkVEiuKY595_k90o8ijW/view?usp=sharing
https://www.computermeester.be/ruimtelijk-inzicht.htm
https://www.computermeester.be/ruimtelijk-inzicht.htm
https://www.loom.com/share/4d27c36f400a4049b71d3010b9778f38
https://www.loom.com/share/41f5f170d4624e2cbdaaf5e14b59b045
https://www.loom.com/share/7da7fb139dfb43fdab6ce58afa5540d3
https://www.loom.com/share/7da7fb139dfb43fdab6ce58afa5540d3
https://forms.gle/by8nEphgx5VrnmrP6
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekaas&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kaas
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=jufanntehallekaas&wrd_a=juf%20ann%20te&wrd_b=halle&wrd_c=kaas
https://drive.google.com/drive/folders/1KAOroyqUrH2XJipl9yPVD4KEuyKf4EeL?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-hHWWVfxhNlfi75b9TWVl-keyr8WDjf/view?usp=sharing
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/woorden/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord-slepen/oefening-2-h-w-o-a-u
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/woorden/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord-slepen/oefening-2-h-w-o-a-u


 

 

 

Weekplanning van 8 tot 12  juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 
 

 
 
 
 
 
Voormiddag 

 
Begrijpend lezen  
begrijpend lezen: 
Vroeger - de tijd van 
de ridders  

GROEP  2 : juf Ann 

film 1 : de helft 
film 2 : de helft 
naar het dubbel hoef 
je niet te kijken (nu 
enkel de helft). 
online oefening 1  : 
zoek de helft 
 
online oefening 2 :  
zoek de helft en vul 
aan. Leg het met 
materiaal .... 
 
online oefening 3 : 
waar is de helft over? 
 
In werkboek 5 , les 8 
*p14 en 15 : vul de  
  helft in. 

WISKUNDE :  
GROEP 1 : juf Christel 
video 
De helft van tientallen. 
 
ZOWISO 2lj werkboek 
2 les 12 
------------------------------- 
GROEP 2 : Ann TE 
splitsen tot 10 
 
In werkboek 5 , les 20 
*p 36 en 37 : trek een  
  splitskaartje, vul aan 
  in de bloem. 
 
online oefening 1 : 
verliefde harten 
 (vul aan tot 10) 
 
 

GROEP 2 : juf Ann 
In werkboek 5:les 18 
*p 32 en 33 : Zoek de 
  schaduwbeelden en 
   maak vast wat bij 
   elkaar hoort. 
------------------------------- 
NEDERLANDS : 
GROEP 2 :  
werk werkboekje 4 
verder af 
online oefening 1 : 
welk plaatje hoort bij 
het woord ? 
 
online oefening 2 :  
welk plaatje hoort bij 
de zin ? 
 
online oefening 3 :  
welk woord hoort bij 
de zin ? 

welk plaatje hoort bij 
de zin ?  
online oefening 3 : 
welk woord hoort bij 
de zin ?  
 
*magje : samen met  
  mama of papa 
  spelletje bij  kern 4  
 
------------------------------- 
GROEP 1: 
Werkboek 7 :  
*p24 - schrijf het  
            woord. 
*p25 - lees elke zin en  
  duid de juiste aan.  
 
online oefening :  
luister, kijk en typ de 
woorden met twee 
kopjes na 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 

https://forms.gle/DuHTne6WbjyGLbu89
https://forms.gle/DuHTne6WbjyGLbu89
https://forms.gle/DuHTne6WbjyGLbu89
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/de-helft
https://youtu.be/B3fDA4JR53Q
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen/halveren/halveer-het-getal-tm-10
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen/halveren/halveer-het-getal-tm-12
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen/halveren/halveer-het-getal-tm-12
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-2/divers/waar-is-de-helft-over
https://www.loom.com/share/955e90103e6c47b1b2cf5129efba31ac
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen/splitsen-tot-en-met-10/verliefde-harten/verliefde-harten-1
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/flitsen/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord/oefening-4-alles
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/flitsen/welk-plaatje-hoort-bij-het-woord/oefening-4-alles
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/zinnen/welk-plaatje-hoort-bij-de-zin/oefening-2-alles
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/zinnen/welk-plaatje-hoort-bij-de-zin/oefening-2-alles
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/zinnen/welk-woord-hoort-bij-de-zin/oefening-2-alles
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/zinnen/welk-woord-hoort-bij-de-zin/oefening-2-alles
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/zinnen/welk-plaatje-hoort-bij-de-zin/oefening-1-h-w-o-a-u
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/zinnen/welk-plaatje-hoort-bij-de-zin/oefening-1-h-w-o-a-u
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/zinnen/welk-woord-hoort-bij-de-zin/oefening-1-h-w-o-a-u
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-4/zinnen/welk-woord-hoort-bij-de-zin/oefening-1-h-w-o-a-u
https://drive.google.com/file/d/1ewpPbA-z51g7BpjygyuyffLWB4JjzldP/view?usp=sharing
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/woorden/woorden-namaken/oefening-3-kijken-en-luisteren-mmkm
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/woorden/woorden-namaken/oefening-3-kijken-en-luisteren-mmkm
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-3/blok-7/woorden/woorden-namaken/oefening-3-kijken-en-luisteren-mmkm


 

 

 

Weekplanning van 8 tot 12  juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 

Voormiddag 

 GROEP 3 : juf Willeke 
Splitsen t.e.m. 6 

* Splitskaarten  

   oefenen 

 

* Oefenbundel 5:  

   Splitsingen t.e.m. 6  

   met andere 

   voorstelling 

 

* Digitaal oefenen 

------------------------------- 
 
 
 
 

online oefening 2 : 
vul de splitshuisjes 
aan. 
 
online oefening 3 :  
hoeveel blokjes moet 
je nog kleuren  
------------------------------- 
GROEP 3 : juf Willeke 
Bewerkingen t.e.m. 5 

met materiaal 

 

* Oefenbundel 5: + en  

  - tot 5  Getallenlijn en 

    getallendoos 

* Digitaal oefenen 

* Extra: oranje  

-kaartjes knippen en 

oefenen 

 

GROEP 1 :  
Begrijpend lezen 
ridders en kastelen : 
begrijpend lezen: de 
wapens van een ridder 
 

 
 
 

 
 
 

WO : ridders en 
kastelen 
In werkboekje bij 
ridders en kastelen :  
p 5 : tussen 2 torens : 
verbind de 
tegengestelde 
woorden. 
p 6 : feest in de 
burcht: 
13 dingen bestonden 
nog niet in de tijd van 
de ridders : vind je ze ? 
p.7 : de tijd meten 
vroeger en nu (welke 
dingen bestonden al in 
de tijd van de ridders) 
p8  : in de tuin van het 
kasteel (doolhof) 
p 9 : teken de kantelen 
van het kasteel. 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 

https://www.computermeester.be/splitsingen.htm
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen/splitsen-tot-en-met-10/maak-de-splitsing-af/vul-het-getal-in-de-splitshuisjes-aan-2
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen/splitsen-tot-en-met-10/maak-de-splitsing-af/vul-het-getal-in-de-splitshuisjes-aan-2
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen/splitsen-tot-en-met-10/maak-de-splitsing-af/hoeveel-blokjes-moet-je-nog-kleuren-2
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen/splitsen-tot-en-met-10/maak-de-splitsing-af/hoeveel-blokjes-moet-je-nog-kleuren-2
https://www.sommenmaker.nl/werkblad/guid/30c66w
https://forms.gle/7PNm7aTqTsVwTS61A
https://forms.gle/7PNm7aTqTsVwTS61A


 

 

 

Weekplanning van 8 tot 12  juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 

 

MAANDAG 

 
 

DINSDAG 

 
 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

 
Namiddag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WO : Ridders en 
kastelen 
Wat doen de 
vrouwen? 
p 14 en 15 : duid aan ! 
p 16 de mooie 
jonkvrouw : geef haar 
een jurk, kapsel en 
schoenen. 
 
Magje :p 17 : verkleed 
je als jonkvrouw !  
 
*magje : 
speel de leesrups  

 
 
 

 
 

WO : Ridders en 
kastelen 
 

 
 
Het wapenschild 
p 18 en 19 : teken een 
wapenschild e maak er 
zelf één ! 
 
p. 20 : lees het 
stripverhaal ‘riddertje’ 
 
*magje : kwartet 
middeleeuwen 
 
 
 
 

 
 
Muzische vorming :  
juf Veerle 
 
verwen papa ! 
cadeau voor vaderdag  
zie website school 

 

https://drive.google.com/file/d/1Qg7U0WloLq8PQmG7paSiMH62KnPM6kgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLMKhulDKCkXbP4RqEAnwl32Gi2-ik_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLMKhulDKCkXbP4RqEAnwl32Gi2-ik_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10h2dfm-Jo2PYW9EXXFXCMpdFxw3HyvgE/view?usp=sharing_eil&ts=5ed3bc94


 

 

 

Weekplanning van 8 tot 12  juni 2020  
 

 

Klas : TE 

 
MAGJES : zie 
werkbundel  
 

 
 
 
MAGJE = LEESPLEZIER : 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa, ... 
vul aan : leesbingo 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAGJES : zie 
werkbundel  
 

 
 
MAGJE = LEESPLEZIER : 

 
kies een boekje en 
lees zeker 5 min met 
mama, papa, ... 
vul aan : leesbingo 

 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://drive.google.com/file/d/12H-KHaGNOF8a2k9XtqhTrPblzDS2BzVq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12H-KHaGNOF8a2k9XtqhTrPblzDS2BzVq/view?usp=sharing
http://www.pixabay.com/


 

 

 

Weekplanning van 8 tot 12  juni 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 

  


