
 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april  
 

 

Klas : DS 

 
 

 

 
 

 

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 :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Zowiso 
 
 
 
 

 
Nederlands :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in spelling 

 
Wiskunde :  
 
Lessenrooster BuSO 
 
Opdracht & formulier 

 
Wiskunde :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in Zowiso 

 
Nederlands :  
Zelfstandig werk 
1 les of 25 minuten 
werken in spelling 

 
Nederlands : 
 
Beroepen : online 
woordenschat oefenen 
 
Bouw 
Gezondheid 
Elektriciteit 

 
Wiskunde :  
 
Lessenrooster 1B 
 
Opdracht & formulier 
 

 
Nederlands : 
 
Afkortingen 
middelbaar 
 
Opdracht & formulier 
 
Extra oefening 
afkortingen  
 

 
Nederlands : 
 
Spelling : onderwerp & 
PV en zoeken 
oefening 1 
oefening2 
 
opdracht & formulier 
 

 
Wiskunde :  
 
Gebruik ZRM  
Maak de rekening. 
 
Maak een foto of 
verstuur de 
antwoorden per mail 
 
extra oefening euro’s 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9DNCxKpzgL7Sf7CvktK-5VauwWR472b3_Z9RMn9eZddDjlA/viewform?usp=sf_link
https://www.wai-not.be/page/article/4943/4663
https://www.wai-not.be/page/article/4938/4663
https://www.wai-not.be/page/article/5087/4663
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxsqEKmALu0-jz4PM2gNSskzJf9rHzZIQB1c0fViTEMSGi7w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqFb4O77nbrhl3gigG7z7FOGhd33Y526s9QEf7fo9v0cxBag/viewform?usp=sf_link
https://www.computermeester.be/spelling-5de-leerjaar/week23_afspr40_02.htm
https://www.computermeester.be/spelling-5de-leerjaar/week23_afspr40_02.htm
https://leestrainer.nl/Leerlijn%20werkwoorden/onderwerp.htm
https://www.computermeester.be/zinsontleding.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjHNY4Qt_3PMFvFSUFaCftXTyzrGoq4V31PGGccF1uYfZKhA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1pmoJhjYvCcXZIbLPaTGNL6E1nLyDCVCm/view?usp=sharing
https://www.donboscohallebulo.com/contact-met-leerkrachten.html
https://www.wai-not.be/page/article/4979/4663


 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april  
 

 

Klas : DS 

 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

 
WerO:  
Speurtocht op het 
internet - Handen 
 
Opdracht & formulier 
 
 

 
Crea / LO : 
Kelnerkoers : Vul 
plastic bekers voor de 
helft met water en zet 
ze op een schotel. 
Creëer een uitdagend 
parcours (buiten?). 
 Leg het parcours af 
zonder morsen. 
Maak een foto en 
verstuur hem per mail 
 

 
 

  
WerO: Speurtocht op 
het internet - Europa 
 
Vlag-Land :  
Opdracht & formulier 

 
Praatbox  

 
14:00 - 15:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leeskwartiertje :  
vrij lezen naar keuze. 

 
 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 
 

Praatbox  
15:30 - 16:30 

 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

Praatbox  
15:30 - 16:30 

 
Karrewiet  

op Ketnet omstreeks 
17:50 of 18:50 

 
 
 

Karrewiet  
op Ketnet omstreeks 

17:50 of 18:50 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnwQTtDPFn5z_q62Y-EDjmDTJGbMpxMgzPMMNtiV4QAaGbkg/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/contact-met-leerkrachten.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi-7r4VcIGvIAl-4Pi9MUoBo7QkffO-D43Hw_q3pdvs6ZMOw/viewform?usp=sf_link
https://www.donboscohallebulo.com/meester-peter-ds
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.donboscohallebulo.com/meester-peter-ds
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.donboscohallebulo.com/meester-peter-ds
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
http://www.pixabay.com/

