
 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april 2020  
 

 

Klas : VE 

 
 

 

MAANDAG 
20-04-2020 

DINSDAG 
21-04-2020 

WOENSDAG 
22-04-2020 

DONDERDAG 
23-04-2020 

VRIJDAG 
24-04-2020 

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, …  

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: 
- iedereen wordt verwacht 
in de praatbox, 
- de gekleurde vakken 
zijn de moetjes, 
- de witte vakken zijn de 
magjes  
- ga naar de 
schoolwebsite.  Klik op de 
bruine knop ‘tips voor 
thuis’, doe de 
klusjesbingo en houd een 
gevoelensdagboek bij. 
 

Veel succes!  

 
Wero-verkeer 
 
les 1: (klik hier) 
verkeersborden  
 

 
Nederlands 
 
spelling aai, ooi, oei 
 

bekijk filmpje: klik hier 
 

tip: Kan je het werkblad 
niet afdrukken, schrijf de 
antwoorden op een 
papier. 
 

werkblad 1: klik hier 
   controleer: klik hier 
 

Was het gemakkelijk? 
Dan ben je klaar voor … 
werkblad 2: klik hier 
   controleer: klik hier 
 

Oefen online 
- oefening 1  
- oefening 2  

 
Wero-actua 
 
Klik hier Aflevering 
Karrewiet 
 

Klik hier voor de 
vragenronde 
 
 

 
Nederlands 
 
spelling -g of -ch 
 

Bekijk en studeer de 
hulpkaarten in. Klik hier 
 

tip: Kan je het werkblad 
niet afdrukken, schrijf de 
antwoorden op een 
papier. 
 

werkblad: klik hier 
 

https://forms.gle/TZwwDfpYQzGzD3c19
https://forms.gle/TZwwDfpYQzGzD3c19
https://images.app.goo.gl/RJGQ5dx8mhAcAA6Y8
https://drive.google.com/open?id=1wKSsNmObBKQT0HMJjjNPge2pbpSluRW1
https://drive.google.com/open?id=15CSTv7Ma0uM_x7AYD1sVMpMezUlx4J0f
https://drive.google.com/open?id=1NhfSdF_2NN-a3ItzN5IWh29a4yYI73RE
https://drive.google.com/open?id=1noHDbowquqpGMTjGpR5tVClIazghmmuY
https://www.computermeester.be/spelling-3de-leerjaar/week10_01-woorden-met-ooie-aaien-oeien.htm
https://www.computermeester.be/spelling-3de-leerjaar/week10_02-woorden-met-ooi-aai-oei.htm
https://www.ketnet.be/kijken/11-maart-2020-uitzending-
https://www.ketnet.be/kijken/11-maart-2020-uitzending-
https://forms.gle/on1SXfBZG2bSWNDX7
https://forms.gle/on1SXfBZG2bSWNDX7
https://docs.google.com/document/d/1Dvh4YRPIsDp96jpvAYZa2T7pxihvXQCFqLl1ZgMjLAU/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g2JaAeCfvdo76JKjy6ILO6gBs7LDkSiH


 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april 2020  
 

 

Klas : VE 

 
 
11:00: praatbox  
Klik hier 
 
Info over de werking 
 

 
MV 
 
1. Teken een dino 
klik hier voor het 
stappenplan 

 
wiskunde 
 
1. Maaltafel van 5 
oefenen.  
- Log eerst in! 
- Gegevens vergeten?  
- Kijk naar het 
stappenplan op 
maandag. 
maaltafel van 5 klik hier  
 
2. getallen 
Oefenreeks 1:  tot 1000 
met honderdtallen. Klik 
hier 
 

 
LO 
 
- bekijk het filmpje. 
 Klik hier. 
 
- Blad met uitleg, klik hier. 
 
 

 
wiskunde 
 
1.Maaltafel van 10 
oefenen.  
- Log eerst in! 
- Gegevens vergeten?  
- Kijk naar het 
stappenplan op 
maandag. 
maaltafel van 10 klik hier 
 
2. meten en metend 
rekenen 
herhaling  inhoud 
- Bekijk de onthoudkaart 
klik hier.  
- Vul het werkblad in. Klik 
hier. 
 

12.00 – 13.00 Middag Middag Middag Middag Middag 

Namiddag 

Nederlands 
 
Api vindt een dino 

1. Lezen klik hier 
2. opdrachten klik 

hier 
 

Tips 
 
Wat kan ik doen? 
- ga buiten spelen, 
- maak met je broer, zus, 
mama of papa een 
wandeling, 
- ga buiten op je rug 
liggen en sluit je ogen. 

Tip: 
 
Is er iets niet gelukt? 
Heb je een vraag? 
Wel, schrijf het allemaal 
op en vraag of vertel het 
straks tijdens de 
praatbox!  
Leg ook je dino klaar 
zodat je hem kan tonen. 

Tips 
 
Wat kan ik doen? 
- ga buiten spelen, 
- maak met je broer, zus, 
mama of papa een 
wandeling, 
- ga buiten op je rug 
liggen en sluit je ogen. 

Tip: 
Is er iets niet gelukt? 
Heb je een vraag? 
Wel, schrijf het allemaal 
op en vraag of vertel het 
straks tijdens de 
praatbox! 
Tot straks! 
 
 

https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
https://drive.google.com/open?id=1wwcSG48SKg47PXxhLx7WQP8hE0kjEbmV
https://www.demaaltafels.be/tafel-van-5.html
https://www.oefen.be/aanbod/jeunen_marleen/wiskunde/Tot%201000%20(D%20en%20H).htm
https://www.oefen.be/aanbod/jeunen_marleen/wiskunde/Tot%201000%20(D%20en%20H).htm
https://drive.google.com/file/d/1i6iGjlDu6JD7F3XzsZBRYtpiYUwFaPgn/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Mjok9JFYt900vPT5YMcQSUx4DDWVe2OP6H0F9RPhLUo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Mjok9JFYt900vPT5YMcQSUx4DDWVe2OP6H0F9RPhLUo/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/tafel-van-10.html
https://docs.google.com/document/d/1d1LvMfqzO0knwoyu_Up3zfUOH97fiYp7P1CeNUsr9bM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ghph0M-Lob11FvJM6A90-7Gt7lhCuWxf6tBieVT0H-8_HA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ghph0M-Lob11FvJM6A90-7Gt7lhCuWxf6tBieVT0H-8_HA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=18OBQqhEzGThbkVcG12IZAOfXywXav6ei
https://docs.google.com/forms/d/1rCzFwjFH0ktRoJE1e-qbinodZ7T5mU4LpOPnjpn1T_g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rCzFwjFH0ktRoJE1e-qbinodZ7T5mU4LpOPnjpn1T_g/edit


 

 

 

Weekplanning van 20 tot 24 april 2020  
 

 

Klas : VE 

 
Wiskunde 
 
1. Maaltafels 
 - Log eerst in! 
zie stappenplan  
-> klik hier voor het 
stappenplan 

- maaltafel van 2 
herhalen  

 
2. bewerkingen 

-  Oefening: + en - 
tot 100 zonder 
brug  

Schrijf alle geluiden op 
die je hoort, 
- maak een parcour, 
- schrijf een brief, kaartje 
of maak een tekening 
voor je buur, vriend of 
familie, 
- knutsel iets en leg het 
voor de deur of steek het 
in de brievenbus bij 
iemand die je wil steunen 
in deze tijd, hier enkele 
filmpjes, bloemen van 
papier klik hier, 
doe een dansje klik hier, 
- dansen (just dance) op  
   - watch me klik hier, 
   - old town road klik hier, 
   - marshmello klik hier, 
   - dance monkey klik 
hier 
... 

Tot straks! 
 
 
 

14:00 praatbox 
Klik hier 

Schrijf alle geluiden op 
die je hoort, 
- maak een parcour, 
- schrijf een brief, kaartje 
of maak een tekening 
voor je buur, vriend of 
familie, 
- knutsel iets en leg het 
voor de deur of steek het 
in de brievenbus bij 
iemand die je wil steunen 
in deze tijd, hier enkele 
filmpjes, bloemen van 
papier klik hier, 
doe een dansje klik hier, 
- dansen (just dance) op  
   - watch me klik hier, 
   - old town road klik hier, 
   - marshmello klik hier, 
   - dance monkey klik 
hier 
... 

 
14:00 praatbox  

Klik hier 
 

Afbeeldingsbronnen : www.pixabay.com 

https://docs.google.com/document/d/1mP7X2Z4V1gkWO2WLD1pfp0-NeUDvHkVS2epgCIz55L8/edit?usp=sharing
https://www.demaaltafels.be/tafel-van-2.html
https://www.demaaltafels.be/tafel-van-2.html
https://static.oefen.be/oefening/1/0/3/1/5/7/e/optellen%20aftrekken%20tot%20100%20zb.htm
https://static.oefen.be/oefening/1/0/3/1/5/7/e/optellen%20aftrekken%20tot%20100%20zb.htm
https://static.oefen.be/oefening/1/0/3/1/5/7/e/optellen%20aftrekken%20tot%20100%20zb.htm
https://www.youtube.com/watch?v=QGMbOVGGWHQ
https://www.youtube.com/watch?v=QGMbOVGGWHQ
https://www.youtube.com/watch?v=4BXxRutinHw
https://www.youtube.com/watch?v=bMZAuhadz2Y
https://www.youtube.com/watch?v=dx6wHN0VsJo
https://www.youtube.com/watch?v=g7P1j1fs3uw
https://www.youtube.com/watch?v=6X683tNMGxQ
https://www.youtube.com/watch?v=6X683tNMGxQ
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
https://www.youtube.com/watch?v=QGMbOVGGWHQ
https://www.youtube.com/watch?v=QGMbOVGGWHQ
https://www.youtube.com/watch?v=4BXxRutinHw
https://www.youtube.com/watch?v=bMZAuhadz2Y
https://www.youtube.com/watch?v=dx6wHN0VsJo
https://www.youtube.com/watch?v=g7P1j1fs3uw
https://www.youtube.com/watch?v=6X683tNMGxQ
https://www.youtube.com/watch?v=6X683tNMGxQ
https://www.donboscohallebulo.com/juf-ellen-ve
http://www.pixabay.com/

