
Dag kinderen en ouders,  

 

Jullie krijgen van ons voor deze week elke dag enkele moet - opdrachten en 

enkele mag- opdrachten.  

Moetjes 

Deze opdrachten kunnen en moeten dus door iedereen gemaakt worden!  

Moet-opdrachten van taal en spelling maak je in de werkboeken van TALENT 

TAAL en  SPELLING.   

Moet-opdrachten van rekenen schrijf je eerst over op een apart blad of in een 

leerschrift (schrift met lijntjes of ruitjes naar keuze). Deze oefeningen los je 

daarna opnieuw op (zonder te spieken!) en verbeter je nadien met groen.  

Als je geen leerschrift hebt, mag je de aparte bladen in een map stoppen, zodat 

ze niet verloren gaan.  

Schrijf op elk blad bovenaan je naam en de datum van die dag. 

Achter elke moet-opdracht staat een . Dit vink je aan of kleur je als je deze 

taak gemaakt hebt. Zo heb je zelf controle over hetgeen je al in orde hebt of 

niet.  

De werkboeken, de bladen en/of schriftje worden terug mee naar school 

gebracht, zodra de lessen herstarten.  

Op het einde van de week vinden jullie de verbetersleutels voor de meeste 

moet-opdrachten op onze website.  

De juf controleert nadien in de klas of de moet-opdrachten gemaakt werden.   

 

                                      

             Juf Katrien, juf Evi en juf Elien  



Magjes 

We zetten bij elke dag ook enkele mag-opdrachten.  Dit is maar een voorstel. 

Wie deze opdrachten al eerder maakte of te weinig vindt, mag zelf andere 

mag-opdrachten zoeken en maken (zie tips per leerjaar).      

Misschien zijn er mama’s en papa’s die van enkele magjes toch moetjes maken. 

Dat spreken jullie onderling af.  

Rekenmethode Nieuwe Tal-rijk: Ook kan je als ouder ervoor kiezen om uit de 

opgegeven rekenlessen uit de werkboeken nog andere oefeningen opnieuw te 

laten maken. Maak deze dan liefst op een ander blad, zodat ze niet tussen de 

moetjes komen te staan.                                                                                               

Bingel: Hierop zetten we per dag taken klaar en soms ook instructiefilmpjes 

waarin de leerstof nog eens uitgelegd of herhaald wordt. 

De website van Plantyn: via volgende link: 

https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis . 

De dagtaken van Plantyn bestaan uit opdrachten rond taal, rekenen, W.O. en 

muzische vorming. De meeste taken van taal en rekenen kunnen de kinderen 

alleen maken.                                                                      

Als bepaalde oefeningen toch te moeilijk blijken te zijn, laat die oefeningen dan 

open.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis


Maandag, 30 maart 2020 

Moetjes 

- TAAL: 

Thema 6: Les 4: Gebakken lucht: WB (deel B)  

3de lj A: p. 67: tekst deel 1 lezen + p.68 -> 69: oef. 2 tot en met oef. 7  

3de lj B: p. 70: tekst deel 2 lezen + p.71: oef. 11 tot en met oef. 14  

 

Lezen: 10 minuten  in een boek naar keuze  

 

- REKENEN:  

Les 67: vermenigvuldigen met en delen door 10: WB (deel B)  

p. 4: oef 3  

 

Les 71: vermenigvuldigen met en delen door 100: WB (deel B) 

p. 7: oef 3  

soort bewerking regel voorbeeld 
X10 1 nul bijvoegen bij de andere 

factor 
23 X 10 = 230 / 10 X 23 = 
230  

X100 2 nullen bijvoegen bij de 
andere factor 

6 X 100 = 600 / 100 X 6 = 
600 

: 10 1 nul wegdoen bij het deeltal 630 : 10 = 63 

: 100 2 nullen wegdoen bij het 
deeltal 

700 : 100 = 7  

 

Magjes 

- Bingel: zie taak: maandag 30/03 

- Plantyn: 3de leerjaar: dagtaak 1 

- Een kaartje naar iemand gratis versturen via B-post: klik op volgende link 

voor meer info: 

https://radio2.be/artikels/verstuur-gratis-10-gepersonaliseerde-

postkaarten-via-de-app-van-bpost 

Via deze weg kan je tot 3 april 10 gratis kaartjes versturen naar vrienden, 

familie,… die je misschien op dit moment weinig of niet ziet.  

https://radio2.be/artikels/verstuur-gratis-10-gepersonaliseerde-postkaarten-via-de-app-van-bpost
https://radio2.be/artikels/verstuur-gratis-10-gepersonaliseerde-postkaarten-via-de-app-van-bpost


Dinsdag, 31 maart 2020 

Moetjes 

- TAAL: 

Thema 5: les 7 p. 45-47 en les 13 p. 59-61: herlees de uitleg en enkele 

oefeningen over de werkwoorden   

Thema 6: les 7: Wat een straffe hobby!  

WB p. 75-78:  oef  1 -7  

 

Lezen: 10 minuten  in een boek naar keuze  

 

- REKENEN:  

Les 73: opgaande delingen naar analogie met de deeltafels 

p. 10: oef  1: de eerste kolom (6 oef.)  

p. 10: oef 2: 3 kolommen (15 oef.)  

p. 10: oef 5: de passende bewerking met getallen en uitkomst noteren op 

het blad of in het schrift                                                                                    

(bij de eerste oefening bijvoorbeeld: 240:6=40 )  

bewerking regel Ik reken uit! 

HT: E Denk aan de deeltafel (TE : E = .)  
240 : 8 = Denk aan deeltafel 24 : 8 = 3, dus ->  240 : 8 = 30 

 

Magjes 

- Bingel: zie taak: dinsdag 31/03: voor taal vind je hier ook een 

instructiefilmpje over de werkwoorden 

- Plantyn: 3de leerjaar: dagtaak 2 

Naam driehoek Kenmerken Ik meet… 

Ongelijkbenige 
driehoek 

De 3 zijden zijn verschillend van 
lengte. 

Ik meet elke zijde met een 
meetlat en het aantal cm 
van elke zijde verschilt. 

Gelijkbenige 
driehoek 

2 zijden van de driehoek zijn 
even lang. 

Ik meet elke zijde en daarvan 
zijn er 2 zijden even lang.  

Gelijkzijdige 
driehoek  

De 3 zijden hebben dezelfde 
lengte.  

Ik meet de 3 zijden en ze zijn 
alle 3 even lang.  



Woensdag 1 april 2020 

Moetjes 

- TAAL: SPELLING: 

Thema 6: Les 17: Woorden net als verdriet, begin en gelijk 

WB p. 71- 73:  oef.  1-6 (Lees eerst spellingweter 15 op p. 118.)  

 

Lezen: 10 minuten  in een boek naar keuze  

 

- REKENEN:  

Les 91: vermenigvuldigingen naar analogie met de maaltafels  

p. 22: oef  3: de bewerking met getallen uit het roostertje en uitkomst 

noteren op het blad of in het schrift (bij de eerste oefening bijvoorbeeld: 

2  x 50 = 100)  

 

bewerking voorbeeld regel Ik reken uit! 
E x T 6 x 30 =  Denk aan de maaltafel: 6 x 3 = 18 6 x 30 = 180 

T X E 40 X 7 =  Denk aan de maaltafel: 4 x 7 = 28 40 x 7 = 280 

 

- W.O. :  

Werkblad: Zoek de 7 verschillen  

Zoek zoveel mogelijk info over de woestijnvis: in een encyclopedie, op 

het internet, vragen aan ouders, …  

Magjes 

- Bingel: zie taak: woensdag  1/04 

- Plantyn: 3de leerjaar: dagtaak 3 

 

 

 

 

 



Donderdag, 2 april 2020 

Moetjes 

- TAAL:  

Thema 6: Les 10: Walter Warhoofd met zijn Straffe Stoten! WB p. 79-93:   

Lees p. 79: Lees de woorden die rechts staan en bekijk de foto’s met 

straffe stoten van oef 2.  

Lees p. 80: Kies 3 foto’s uit waarover je wil lezen en nummer ze van         

1 tot 3.  

Lees nu de 3 teksten die bij jouw aangeduide foto’s horen op één van de 

volgende bladzijden en los de bijhorende opdrachten op.  

 

Lezen: 10 minuten  in een boek naar keuze  

 

- REKENEN:  

Les 93: vermenigvuldigingen buiten de maaltafels  

p. 24: oef 2  

p. 25: oef 7  

bewerking voorbeeld 

E x TE =  4 x 38 = (4 x 30) + (4 x 8) = 120 + 32 = 152  
Je mag boogjes zetten en de haakjes met tussenbewerkingen 
weglaten zoals we in de klas deden.  

E x HT =  3 x 260 = (3 x 200) + (3 x 60) = 600 + 180 = 780 

 

Magjes 

- Bingel: zie taak: donderdag  2/04 

In deze taak vind je een instructiefilmpje over de moet-opdracht van 

rekenen van vandaag (vermenigvuldigen met splitsen en verdelen).  

- Plantyn: 3de leerjaar: dagtaak 4 

Bij het berekenen van de omtrek van vlakke figuren moet je de formule 

hierbij niet gebruiken. 

De regel is: Meet iedere zijde en tel deze lengtes samen. De som is de 

omtrek van de vlakke figuur.  

 



Vrijdag, 3 april 2020 

Moetjes 

- TAAL:  

Thema 6: Les 18: Opmerkelijke woorden  

WB p. 101-102:   

Lees het blad met de woordenschat van thema 6.  

Maak oef. 1 tot en met oef. 4.  

 

Lezen: 10 minuten  in een boek naar keuze  

 

- REKENEN:  

Les 85: Opgaande delingen buiten de deeltafels 

WB p. 17: oef. 5: Deze oefeningen maakten we in de klas ook al op een 

apart blad.  

Splits het deeltal in 2 stukken die allebei deelbaar zijn door de deler.  

WB p. 18: oef 8: Opgelet! Hier staan verschillende soorten delingen door 

elkaar!  

bewerking voorbeeld 

TE :  E =  72 : 4 =  (40 : 4) + (32: 4) = 10 + 8 = 18  
   ^ 
40   32  

 

Magjes 

- Bingel: zie taak: vrijdag  3/04 

In deze taak vind je een instructiefilmpje over de moet-opdracht van 

rekenen van vandaag (delen met splitsen en verdelen).  

Je vindt er ook een taakje i.v.m. godsdienst: De Goede Week  

- Plantyn: 3de leerjaar: dagtaak 5 

 


