
 Maandag, 20/4 Dinsdag, 21/4 Woensdag, 22/4 Donderdag, 23/4 Vrijdag, 24/4 

rekenen Werkboek Talrijk B  p. 
106 
Belangrijk ! Werk heel 
nauwkeurig met 
potlood en lat! 
 
 
 
Tafels blijven oefenen. 

Aftrekken tot  100, met 
brug (TE – E= ) 
®Instructiefilmpje op 
Bingeltaken 
®Belangrijk! Lees en 
begrijp ook aandachtig 
het blad met uitleg op 
de website, print het 
af. 
®Maak 10 oefeningen 
van deze soort met je 
blokjes. (bv. 75-9 = ) 

Oefeningen aftrekken 
met brug 
Werkboek Talrijk B   
p. 97, nr 4 en 5 niet 
p. 98 en 99 
 
 
 
Tafels blijven oefenen 

Oefeningen aftrekken 
met brug 
Werkboek Talrijk B   
p. 102,103 nr 8 en 9 
niet 
 

Klokkijken :  uur en 
kwartier 
®Instructiefilmpje op 
Bingeltaken 
®Maak de Bingeltaak 
klokkijken 

taal Thema 7 Allemaal 
beestjes 
®Ontdekplaat op 
Bingeltaken 
 

Talent taalschrift C 
Les 4 p. 5,6,7,… 
Op p. 7 moet je één 
tekst uitkiezen, lezen 
en de bijbehorende 
opdrachten oplossen. 

Samenstellingen 
®Instructiefilmpje op 
Bingeltaken 
® Talent taalschrift C  
Les 7 p. 31,32,33 

Lees in je leesboek van 
Talent (harde kaft) 
 p. 98,99 

Bijvoeglijke 
naamwoorden 
®Instructiefilmpje op 
Bingeltaken 
® Talent taalschrift C 
Les 14 p. 48,49,50 
(p. 48,49 en 50 nr 4 
hebben  geen 
verbetersleutel. Hier 
vult ieder kind  
bijvoeglijke 
naamwoorden naar 
keuze in.) 

spelling Korte, lange, andere 
klank 
®bekijk het filmpje op 
de link onderaan.  
®Print de 4 blaadjes 
van maandag, 20/4 op 
de website af. 

Korte, lange, andere 
klank 
Talent Spellingschrift 
Thema 6 les 18 
p.71,73,74 (nr 7 p. 74 
niet, p. 72 niet) 

Korte, lange, andere 
klank 
®Maak de Bingeltaak 
korte, lange, andere 
klank 

Korte, lange, andere 
klank 
®Print de blaadjes van 
donderdag,23/4 op de 
website af en maak de 
oefeningen. 

Woorden net als vliegt 
en vlucht 
®Instructiefilmpje op 
Bingeltaken 
®Talent Spellingschrift  
Thema 7 les 3 p. 75 



®Lees en begrijp eerst 
de instructiebladen. 
®Maak de oefeningen 
op het blad en verbeter 
met behulp van de 
verbetersleutel. 
®Maak de Bingeltaak 
korte, lange, andere 
klank 

schoonschrift ®Instructiefilmpje 
hoofdletter G op 
Bingeltaken 
®Oefen de hoofdletter 
op je kalkblaadje 
®Oefen in je 
werkschrift B p. 30 

Wie aan zijn taakjes in 
werkboek A nog verder 
kan werken. 
(10 minuutjes) 

 ®Instructiefilmpje 
hoofdletter G op 
Bingeltaken 
®Oefen in je 
werkschrift B p. 31 

Wie aan zijn taakjes in 
werkboek A nog verder 
kan werken. 
(10 minuutjes) 

W.O. Thema 7: Les 4: Allemaal beestjes 
p. 10-11-12-13 
! p.13: de dieren moeten uit p 11 en 12 komen (niet zelf verzinnen) 
 

Thema 7: Les 6: Horen, zien, ruiken, smaken en 
voelen  
Filmpje schooltv 
p. 18-19-20 
 

W.O.: https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-geur/#q= 

Spelling  filmpje: korte, lange, andere klank :       https://youtu.be/O5-ppr7VfCY 

 

 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-geur/#q=
https://youtu.be/O5-ppr7VfCY

