
Weekplanning 11.05 – 14.05  
 
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. 
 
Bij de rekenlessen van deze week staan vrijblijvend brugoefeningen klaar op Scoodle. Deze kunnen 
gemaakt worden als de brugoefeningen vlot verlopen op papier. Gaat het wat moeilijker? Dan is het 
oefenen op papier (met de lange weg) beter.  
In bijlage een honderdveld voor wie hier gebruik van wil maken.  
 
Maandag 11 mei 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Videoles  Rekenen 1 (blok 6, les 11 : optellen tot 50 met brug) 

à Instructiefilm op website en QR code in schrift 
à Oefeningen: WS blz 47 oef 3 (rest nog niet!!) 
EXTRA: leg eerst een kladblad en een potlood klaar 

 

2. Videoles Taal 1 (thema 6 les 18 deel 2 : spellingsschrift pg : 73 + 74 + video  
website)  

 

3. Videoles Annabelleke 9 *  
 
Dinsdag 12 mei 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Videoles  Rekenen 2 (blok 6, les 11 : optellen tot 50 met brug) 

à instructiefilm op website 
à Oefeningen: WS blz 47 oef 4, 5 en 6 
(2 filmpjes van gisteren kunnen eventueel opnieuw bekeken worden) 

 

2. Videoles + 
digitale taak 

Taal  2 a (thema 7 :  de ontdekplaat  video website +  
thema 7 les 2 : ( 1 oefening Bingel) 

 

3. Digitale taak Taal 2 b (Thema 6 les 18 deel 3 : 5 oefeningen Bingel)  
 
Woensdag 13 mei 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Videoles  Rekenen 3 (blok 6, les 13 : aftrekken tot 50 met brug) 

à Instructiefilm op website en QR code in schrift 
à Oefeningen: WS blz 55 oef 3 ( de rest nog niet!!) 
EXTRA: leg eerst een kladblad en een potlood  klaar  

 

2. Videoles Taal 3 (thema 7 les 7 : taalschrift C pg : 31 – 32 – 33 – 34* + video website)  

3. videoles Annabelleke 10 *  
 
Donderdag 14 mei  2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1.  Rekenen 4 (blok 6, les 13 : aftrekken tot 50 met brug) 

à Instructiefilm op de website 
à Oefeningen: WS blz 56 oef 4, 5, 6 en 7  
(de 2 filmpjes van gisteren kunnen eventueel opnieuw bekeken worden)  

 

2. Videoles + 
digitale taak 

Taal 4 (hoofdletter W : werkschrift Karakter pg : 36 - 37 + video website + 
instructiefilmpje Bingel + kopiebundel les 17 taal*) 

 

4. videoles Verrassing…. 
 
 
 

 



 
Vrijdag 15 mei 2020 : Back to school !!!!!  
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 
 


