
   
  
 

Weekplanning 1 juni – 5 juni 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 1 juni 2020 
GEEN SCHOOL – Pinkstermaandag 
 
dinsdag 2 juni 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
 startfilmpje Bekijk het (laatste ?!?) filmpje van meester op de website  
1. Videoles 

rekenen 
 

Blok 7 les 10 : het gemiddelde  
Bekijk eerst het filmpje op de website van de school.  
Maak nu in je werkboek de oefeningen op blz. 39,40,41  
oefeningen 1 tot 5. 

 

2. Zelfstandig werk 
spelling 

Thema 9 les 10: woorden net als jaagt en gezocht. 
Volg eerst het filmpje : opgelet er staat al wat info op voor morgen ! 
Werkboek spelling blz. 103 : maak daarna oefening 1. Lees het 
woord, dek het af en schrijf het op. Controleer daarna. 

 

3. Videoles taal Thema 8 les 11 : zinnen in delen 
Klik op de link op de website die bij deze les hoort. Volg goed want 
dit is een redelijk nieuwe les ! Maak daarna in je werkboek de 
gevraagde oefeningen. 
Werkboek taal. 

   

4. kwartierlezen Plan in je dag 15 minuutjes om te lezen. Gebruik een timer om je tijd 
in de gaten te houden. Je mag kiezen wat je leest : online op 
Bingel, een strip, een info-boek,…  

 

 
Woensdag 3 juni 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Zelfstandig werk  

spelling 
Thema 9 les 10 : woorden net als jaagt en gezocht. 
werkboek blz. 104 en 105 oefeningen 2,3,4,5,6, 
Je kan eventueel nog eens het filmpje van taak 2 van gisteren 
herhalen. Daar staan ook nog enkele woorden en tips in die je zeker 
zullen helpen. 

 

2. Videoles taal Thema 8 les 11 : zinnen in delen, deel 2 
Klik op de link van het filmpje dat bij deze les hoort. Je kan deze les 
alleen maar maken met behulp van het filmpje : volgen dus ! 
Je zal ook je werkboek van taal nodig hebben. 

  

3. Videoles 
rekenen 

Blok 7  les 11 : cijferen, kommagetallen delen door een natuurlijk 
getal. 
Bekijk eerst het filmpje op de website van de school.  
Maak daarna de oefeningen op blz. 42,43 
Oefeningen nr. 1,2,3,4,5. 

  

4. kwartierlezen Plan in je dag 15 minuutjes om te lezen.  
 



Donderdag 4 juni 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Videoles 

rekenen 
Blok 7 les 13 : kommagetallen tot 0,1 vermenigvuldigen met een 
natuurlijk getal (2).  Werkboek blz. 48 tot 50. Oefening 2,3,4,5,6. 
Volg de les op het filmpje. We zullen samen de les voorbereiden. 

  

2.  Audioles 
spelling 

Maak het dictee op bingel. Klik op de link.  

3. Videoles taal Thema 8 les 15 : geschikte betekenissen 
Volg het filmpje en maak daarna de oefeningen in je werkboek blz. 
84-86. 
Om je te helpen bij deze les hebben we ook de woordenlijst van 
thema 8 op de website gezet bij deze taak. 

 

4. kwartierlezen Plan in je dag 15 minuutjes om te lezen.  
 
Vrijdag 5 juni 2020  
WAT BRENG JE  MEE? 

- rekenboeken blok 6 en blok 7 
- taal werkboek C 
- spelling 
- wero 
- karakter 
- plastic diepvrieszakje voor je schrijfgerief  
- drinkfles, gevuld 
- fruit  
- indien dit nog thuis is : je leefboek en je bib-boek 
- indien je in de opvang blijft: een luchpakket en een koekje 

 
 
NOG ENKELE TIPS 

- Je kan gerust met de fiets naar school komen 
- Kom niet te vroeg/laat naar school. Onze klas gaat pas open om 8u15 
- Mondmasker is niet nodig, indien je handgel hebt, mag je dit meebrengen 

 
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. 

   


