
Opdrachten 20 april 2020 t.e.m. vrijdag 24 april 2020 
 
 

NEDERLANDS 

Kern 9 

 

Leesboek 

 

Veilig & vlot 

 

Werkboek 

 

Maandag – dag 1 

 p. 1 Werkblad 1 

 

Dinsdag – dag 2 

p. 2 t.e.m. 5 (Mama is ziek) p. 1-2 Werkblad 2-3 

+ spelling: woorddictee * 

 

Woensdag – dag 3 

 p. 3 (aai-ooi-oei) Werkblad 4-5 (aai-ooi-oei) let op! Ik hoor een ‘j’ 

maar ik schrijf een ‘i’ 
 

Donderdag – dag 4 

p. 6 t.e.m. 8 (Nee, nee en nog eens nee) p. 3-4 Werkblad 6 (begrijpend lezen: wat doen ze?) 

Werkblad 7 (schrijfopdracht: wat doen ze?) 

 

Vrijdag – dag 5 

p. 9 t.e.m. 11 (Een hapje voor Sieb)   

 

*Woordje uitleg bij de afname van een woorddictee (spelling): 

 

- U leest elke zin eerst luidop. 

 

- Daarna herhaalt uw kind de zin zachtjes. 

 

- Nadien zegt u: “Schrijf op: …. .” 

 

 

-> Uw kind schrijft wat het hoort! 

 

-> Indien nodig kijkt uw kind naar de schrijflijn. 



Dag 2: 
 

Mama is ziek. Schrijf op: ziek 

 

Mama wil graag naar bed. 

Wie past er dan op Sieb. 

Dat doe ik wel! 

Ik ben al groot! 

Mama heeft koorts. 

Maar wat is dat: koorts? 

Vraag dat maar aan papa. 

Ik moet nu maar snel naar bed. 
 

Mama gaat de trap op. 

 

 

 

 

SCHRIFT  

 

Maandag 
Blok 5 – les 12 (p. 26-27) 
 Letter ‘n’ 

 

Dinsdag 
 

 

Woensdag 
Blok 6 – les 1 (p. 28-29) 

Letter ‘s’ 

 

Donderdag 
 

 

Vrijdag 
Blok 6 – les 2 (p. 30-31) 

Letter ‘t’ 



LET OP! We maken een sprong in het werkboek. 
 
 

Wiskunde   

Werkboek 

NTR 1C 

 

VOORBEELD 

 

Maandag 
 

Blok 10: Les 292: Optellen en aftrekkingen tot 

20 

pag. 65 en 66: 
zon 1 (r.k. t.e.m. 10) 

zon 2 (splitsingen en r.k. = vlot) 

zon 3, 4, 5, 6, 7 en 8 

 
Kies 10 willekeurige r.k. uit rekendoosje. De lln. leest 

luidop en noteert de oplossing in het vakje. 

 

9 = 4 + . (9 splits ik in 4 en . ) 

7 – 6 = . (= r.k.) 

 

Zie uitleg ⁂ 

Dinsdag Blok 10: Les 293: Optellen en aftrekkingen tot 

20 

pag. 67-68: 
 

zon 1 

zon 2, 3, 4, 6, 7, 8 
maan 9 en 10 

 

Splitsingen en r.k. + / - (vlot) 

 

Woensdag 
 

Blok 10: Les 294: Optellen en aftrekkingen tot 

20 

pag. 69-70: 

zon 1 

 

zon 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

maan 11 

maan 8, 9 en 10 
ster 12 

 

r.k. (zie maandag) 

 

verdere inoefening: zie uitleg 

 
 

kleuropdracht 
herhalen van begrippen 

 

Donderdag 
 

Blok 10: Les 304: Muntstukken en 

bankbiljetten wisselen 

pag. 82-83 

 

zon 1 

 

zon 2, 3 en 4 

 
 

€ 20 wisselen (precies evenveel) in één bankbiljet van 

€ 10 en € 5 en 2x € 2 en € 1 -> = muntstukken 

 Instructiefilmpje Xnapda (tot 2’15) 

 

Vrijdag 
 
 

Blok 10: Les 308: Het halfuur 

pag. 86-87: 

 

zon 1 en 2 

 
Lange wijzer = “knecht” staat op cijfer 6 ; korte wijzer 
= “koning” (heeft een bolletje op de wijzer): deze staat 

tussen 2 cijfers. 

 Instructiefilmpje Xnapda 



*ster-oefening  =  uitdaging = ‘MAGJE’ 
 

*overige maan-oefeningen  = ‘MAGJE’ 

 

 

⁂ 

16 + 2 = . ; 18 – 5 = . ; 20 – 7 = . : groepje van 10 dichthouden (rekenkaartje): 

16 + 2 = 6 + 2 = 8 + groepje van 10 = 18 

20 – 7 = 10 – 7 = 3 + groepje van 10 = 13 

 LET OP! Ik schrijf eerst het tiental (= rood kaartje in rekendoosje) en daarna de …. losse = eenheden (= blauwe kaartjes) 
 

 

**** 
 

W.O. (op eigen tempo) 

1) De tijd (Bingel: opgelegde taak) 

Vanaf 20/04 tot 24/04: 

- de dagen van de week: zet op de juiste plaats 
 

- ik kijk voor en achter me: vandaag - morgen - overmorgen - gisteren - eergisteren 
 

- dag en nacht – ochtend – voor- en namiddag – middag – avond – nacht 

 

 
2) De lente (instructiefilmpje) 

 
- https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-
lente/?fbclid=IwAR2OCE2GrodRMPQnDPzIiSYI_SZaMG6UGMWgE2Pj8aS9W60fDBW_2T4MGYI   
 
- https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-jaar-
rond/?fbclid=IwAR14mPBx6bCibyN74xLK6lEtegl2YCq4rzcei3_1UNb61fcfVNcm3Xanymk#q=Lente 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-lente/?fbclid=IwAR2OCE2GrodRMPQnDPzIiSYI_SZaMG6UGMWgE2Pj8aS9W60fDBW_2T4MGYI
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-lente/?fbclid=IwAR2OCE2GrodRMPQnDPzIiSYI_SZaMG6UGMWgE2Pj8aS9W60fDBW_2T4MGYI
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-jaar-rond/?fbclid=IwAR14mPBx6bCibyN74xLK6lEtegl2YCq4rzcei3_1UNb61fcfVNcm3Xanymk#q=Lente
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-jaar-rond/?fbclid=IwAR14mPBx6bCibyN74xLK6lEtegl2YCq4rzcei3_1UNb61fcfVNcm3Xanymk#q=Lente


 Maak na het bekijken van deze instructiefilmpjes een mooie lentewandeling (verzamel leuk materiaal). (Tip: Maak met het 

verzamelde materiaal een mooi kunstwerk om nadien als de school weer opengaat in de klas op te hangen.) 
 

3) Kip en het ei (instructiefilmpje) 

 

- https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-uit-een-
ei/?fbclid=IwAR14mPBx6bCibyN74xLK6lEtegl2YCq4rzcei3_1UNb61fcfVNcm3Xanymk#q=Lente 
 
- https://schooltv.nl/video/kuikens-kleine-kippetjes/?fbclid=IwAR14mPBx6bCibyN74xLK6lEtegl2YCq4rzcei3_1UNb61fcfVNcm3Xanymk#q=Van 
 

 

 

 

We hopen jullie allemaal heel snel terug te zien, want wij missen jullie ontzettend hard!  

 

Alvast een dikke duim! 

Juf Brigitte en meester Ruben  

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-uit-een-ei/?fbclid=IwAR14mPBx6bCibyN74xLK6lEtegl2YCq4rzcei3_1UNb61fcfVNcm3Xanymk#q=Lente
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-uit-een-ei/?fbclid=IwAR14mPBx6bCibyN74xLK6lEtegl2YCq4rzcei3_1UNb61fcfVNcm3Xanymk#q=Lente
https://schooltv.nl/video/kuikens-kleine-kippetjes/?fbclid=IwAR14mPBx6bCibyN74xLK6lEtegl2YCq4rzcei3_1UNb61fcfVNcm3Xanymk#q=Van

