
 Weekplanning 1 juni – 4 juni 2020 
 
 
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 
Pinkstermaandag 
 
Dinsdag 2 juni 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Zelfstandig werk 

rekenen 
Blok 7 les 20: Patronen 
 
Neem je rekenschrift op blz. 78, 79 en maak oefeningen 1, 2, 3 
en 4.  Vervolledig de patronen en los de bijhorende vragen op. 
 

 

2. Videoles 
spelling 

Woorden net als België, reële en zachtjes 
 

- Bekijk het filmpje op de website van de school. 
- Neem je werkschrift spelling op blz.  103, 104 en maak 

oefening 1, 3 en 7 

 

3. Videoles Frans Unité 19: Qu’est-ce que tu aimes faire ? 
 

- Bekijk het filmpje op de website van de school. 
- Bekijk ook de instructie op Bingel. 
- Neem je werkschrift op blz. 71 en maak oefening 1. 
- Gebruik de link naar quizlet om je woorden nog eens 

extra te oefenen. 
 

 

4.  Kwartierlezen Vergeet niet om een kwartiertje te lezen ! 
 

 

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

rekenen 
Blok 7 les 23: Kijklijnen en schaduwen 
 

- Bekijk eerst het filmpje op de website van de school over 
schaduwen. 

- Neem dan je werkschrift blok 7 op blz. 88 en maak 
oefeningen 1, 2, 3 en 4.   

- Zin in meer? Dan mag je ook oefening 5 maken. 
 

 

2. Videoles Frans Unité 19: Qu’est-ce que tu aimes faire ? 
 

- Bekijk de twee filmpjes op de website van de school.   
- Neem je werkschrift Frans op blz. 71 en maak oef. 2 

 

 



3. Videoles 
spelling 

Woorden net als België, reële en zachtjes 
 

- Bekijk het filmpje over voltooid deelwoord op de website 
van de school. 

- Neem je werkschrift op blz. 104 en maak oefening 2. 
- Maak ook de oefeningen die voor je klaarstaan op 

Bingel. 

 

5. Kwartierlezen Vergeet niet om een kwartiertje te lezen !  
 
Donderdag 4 juni 2020 
 Soort les? Waar vind ik het? Klaar? 
1. Videoles 

rekenen 
Blok 7 les 24: Gelijkvormigheid en vervormen 
 

- Bekijk het eerste filmpje op de website van de school.   
- Neem je werkschrift op blz. 91 en 92 en maak 

oefeningen 1, 2 en 3. 
 

 

2. Videoles Frans Unité 19: Qu’est-ce que tu aimes faire ? 
 

- Neem je werkschrift Frans op blz.  72.  We maken 
oefening 3. 

- Daarvoor kijk je naar het filmpje dat klaarstaat op de 
website van de school. 

- Maak ook de oefeningen die klaarstaan op Bingel. 
 

 

3. Digitale taak 
spelling 

Maak de oefeningen die klaarstaan op Bingel. 
 

 

6. Kwartierlezen Vergeet niet om een kwartiertje te lezen !  
 
Vrijdag 5 juni  2020 
Terug naar 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. 


