
Weekplanning 11 mei  –  15 mei 2020 
 
De taken die worden aangeduid met een sterretje (*) zijn ‘mag-taken’. Deze taken mogen gemaakt 
worden, maar het is geen verplichting. 
 
Moet ik de doorwerkoefeningen (driehoekjes) maken? Als je deze oefeningen in de klas maakt, dan 
maak je deze oefeningen nu ook. We volgen dezelfde werkwijze zoals in de klas. 
 
Maandag 11 mei 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Videoles 

 

Wiskunde :  
Blok 7 : les 6 : Optellen tot 20 (1) 
Werkschrift 7: blz 12 - 15 
Filmpje: via de schoolwebsite (kan ook met de QR-code bovenaan de 
les)  
(Vergeten jullie niet dat de driehoekjes enkel moeten gemaakt worden 
door de leerlingen die ook in de klas driehoekjes maken… Idem voor 
de cirkel oefeningen 😉) 
 
 

 

2. Videoles 

 

Taal : 
- Thema 8 : dromen : week 3 : les 2 : lezen 

Werkschrift 8 : blz. 29 
 

- Thema 8: dromen: week 3: les 4: tweelettergrepige woorden 
eindigend op ‘pel’, ‘sel’ of ‘ste’ 
Werkschrift 8: blz. 31 en 32 
 

- Filmpje: via schoolwebsite 
 

 

3. Videoles 

 

Taal : spelling (deel 1) 
Thema 9 : circus week 1 : tweeklank ‘ui’ 
Werkschrift spelling: (met de aap op) blz. 47 en 48 
 
Filmpje: via schoolwebsite 
 

 

 
Dinsdag 12 mei 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Videoles 

 

Wiskunde :  
Blok 7 : les 7 : alle splitsingen tot 19 
Werkschrift 7:  blz 16, 17 en 18 
Filmpje: via de schoolwebsite (kan ook met de QR-code bovenaan de 
les)  
(Vergeten jullie niet dat de driehoekjes enkel moeten gemaakt worden 
door de leerlingen die ook in de klas driehoekjes maken… Idem voor 
de cirkel oefeningen 😉) 

 

2. Videoles 

 

Taal : 
- Thema 8: dromen: week 3: les 5: waar of niet waar? Vragen 

beantwoorden met een zin 
Werkschrift 8: blz. 33 
 

- Thema 8: dromen: week 2: les 6: verdubbelde medeklinker 
Werkschrift 8: blz. 34  
 

 



- Filmpje: via schoolwebsite 
 

3. Videoles  Taal : spelling (deel 2) 
Thema 9 : circus week 1 : tweeklank ‘ui’ 
Werkschrift spelling: (met de aap op) blz. 49 en 50 
Filmpje: via schoolwebsite 
1. buik       2. kuip      3. huis        4. bui 
5. ik zie een duif op de zuil. 
6. wees niet zo lui. 
7. was jij in de tuin? 
8. die jas is te ruim. 
 
Filmpje: via schoolwebsite 
 

 

 
Woensdag 13 mei 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Videoles 

 

Wiskunde : 
Blok 7 : les 8 : alle splitsingen en optellingen tot 20 
Werkschrift 7: blz 19 - 22 
Filmpje: via de schoolwebsite (kan ook met de QR-code bovenaan de 
les)  
(Vergeten jullie niet dat de driehoekjes enkel moeten gemaakt worden 
door de leerlingen die ook in de klas driehoekjes maken… Idem voor 
de cirkel oefeningen 😉) 

 

2. Videoles  

 

Taal : 
- Thema 8: dromen: week 2: les 6: verdubbelde medeklinker 

Werkschrift 8: blz. 35  
 
- Thema 8: dromen: week 3: les 7: lezen 

Werkschrift 8: blz. 36  
 
- Filmpje: via schoolwebsite 
 

 

 
Donderdag 14 mei 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Videoles 

 

Wiskunde : 
Blok 7 : les 9 : Aftrekken tot 20 met 3 termen 
Werkschrift 7: blz 30 en 31 
Filmpje: via de schoolwebsite  
(Vergeten jullie niet dat de driehoekjes enkel moeten gemaakt worden 
door de leerlingen die ook in de klas driehoekjes maken… Idem voor 
de cirkel oefeningen 😉) 

 

2. Digitale taak Taal : 
- Taak staat klaar op bingel 

 

 

3. Videoles Taal : schrift 
Blok 6 : les 6 : schrijven van de letter ‘l’ 
Werkschrift karakter: (met professor Odette op) blz. 42 en 43 
 
Filmpje: via schoolwebsite 
 

 

 
 
 
 



Vrijdag 15 mei 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
  START LESSEN OP SCHOOL 

 

 
 

 

  



Korte handleiding: 
 
à Videoles: hier bekijk je eerst een filmpje op de website van De Smalle, daarin krijg je uitleg over de 
les en wordt ook verteld wat je moet doen in je werkboek. 
à Audioles: hier beluister je eerst een geluidsfragment op de website van De Smalle, daarna krijg je 
ook uitleg wat je moet doen in je werkboek. 
à Zelfstandig werk: deze lessen kun je zelf maken door eerst de onthoudkaders te bekijken (als deze 
er zijn) of omdat het een herhaling is van reeds geziene leerstof. 
à Digitale taak: deze taak maak je op Bingel of Scoodle. 
 
Alle video- en audiobestanden zijn te vinden op www.desmalle.be à doorklikken naar ‘Praktisch’ en 
dan kiezen voor ‘Digitale lessen’. 
 
Voor inhoudelijke vragen over de leerstof stuur je een e-mail naar het adres van de klasleerkracht. 
Voor technische hulp stuur je een e-mail naar anthony.vaningh@slhd.be .  
Alle adressen vind je terug in de voorgaande ouderbrieven. 


