
 

 

 Maandag, 27/4 Dinsdag, 28/4 Woensdag, 29/4 Donderdag, 30/4 Vrijdag, 1/5 

rekenen Klokkijken 
®Herbekijk 
instructiefilmpje op 
Bingeltaken 
® Werkboek Talrijk B  p. 
114,115 
Belangrijk ! Werk heel 
nauwkeurig met 
potlood en lat! Maak 
duidelijk verschil grote 
of kleine wijzer. 
 
 

Delen 
®Bekijk het filmpje van 
de juf op de link 
onderaan 
®Bekijk ook nog het 
extra filmpje ‘Wat is 
delen?’ Link onderaan. 
®Print de 4 blaadjes van 
bewerkingen van 
dinsdag, 28/4 op de 
website af. 
®Lees en begrijp eerst 
de instructiebladen. 
® Werkboek Talrijk B p. 
104 

Bingeltaak : Aftrekken 
tot 100, TE – E met 
brug 
 

Deeltafel van 2 
®Instructiefilmpje op 
Bingeltaken 
®Werkboek Talrijk C p. 
5 
®Print het blad van de 
Simpsons van 
donderdag, 30/4 op de 
website af en maak dit. 
®Knip en oefen je 
kaartjes van de 
deeltafel van 2. 
®Vergeet ook je andere 
tafels niet te blijven 
oefenen. 

Optellen en aftrekken 
tot  100 TE +/- E 
Werkboek Talrijk B p. 
109 (nr 6 niet) en 110 
(nr 10,11,12,13 niet) 
 

taal Lezen 
®Lees luid terwijl 
iemand naar jou 
luistert in je leesboek 
Talent (met de harde 
kaft) p. 103 en 104 

Lezen 
®Lees luid terwijl 
iemand naar jou 
luistert in je leesboek 
Talent (met de harde 
kaft) p. 105, 106 en 107 

Samenstellingen 
®Print het blad van 
woensdag, 29/4 op de 
website af en maak de 
oefeningen.  

Lezen 
®Lees luid terwijl 
iemand naar jou 
luistert in je leesboek 
Talent (met de harde 
kaft) p. 108 en 109 

Bijvoeglijke 
naamwoorden 
® Print de 2 blaadjes 
van vrijdag, 1/5 op de 
website af en maak de 
oefeningen. 

spelling Woorden net als vliegt 
en vlucht 
®Instructiefilmpje op 
Bingel herbekijken. 
®Talent Spellingschrift  
Thema 7 les 3 p.76 en 
77 

Verdelen in 
klankgroepen 
®Instructiefilmpje op 
Bingeltaken bekijken. 
®Print de 2 blaadjes van 
de klankgroepen van 
dinsdag, 28/4 op de 
website af en maak de 
oefening en verbeter 
met behulp van de 
verbetersleutel. 

Woorden net als vissen 
en zwemmen 
®Instructiefilmpje op 
Bingel bekijken. 
®Talent Spellingschrift 
Thema 7 les 11 p. 79 

Woorden net als vissen 
en zwemmen 
®Instructiefilmpje op 
Bingel herbekijken. 
®Talent Spellingschrift 
Thema 7 les 11 p. 80 en 
81 

We maken vandaag 2 
dicteetjes. 
® Talent Spellingschrift 
Thema 7 p. 78 nr 7 en 
p. 82 nr. 7 
Kijk voor het dictee 
naar het blad van 
vrijdag 1/5 op de 
website. 
Mama of papa dicteert. 
Nadien verbeteren 



 

 

jullie samen. 

schoonschrift ®Instructiefilmpje 
hoofdletter S op 
Bingeltaken 
®Oefen de hoofdletter 
op je kalkblaadje 
®Oefen in je 
werkschrift B p. 32 

Werk dinsdag en woensdag  in je werkboek B  
p. 4,5,8,9 verder af. 

®Instructiefilmpje 
hoofdletter S op 
Bingeltaken 
®Oefen in je 
werkschrift B p. 33 

Werk in je  werkboek B 
p.12,13. 
 

W.O. 
 
 
 

Alles groeit! 
® Kijk het filmpje op schooltv (zie link ) 
®Print de twee blaadjes van maandag, 27/4 op de 
website af en maak de oefeningen.  
 

Voorjaarsbloeiers 
® Kijk het filmpje op 
schooltv (zie link ) 
®Print het blaadje van 
woensdag , 29/4 op de 
website af en maak de 
oefening.  

De maanden en de seizoenen 
®Print de twee blaadjes van donderdag,30/4 op 
de website af en maak de oefeningen.  
 

Muzische vorming 
 
Magopdracht, moet 
niet 

Neem een blad en leg kleurpotloden/stiften/wasco’s  klaar.  
Kijk een paar keer naar het filmpje. Teken erna zelf. Probeer een paar keer, zo kom je zeker tot een mooi resultaat. 
Bewaar je tekening in een map om later aan de juf te geven wanneer we terug naar school mogen gaan.  
 
https://www.stabilo.com/be-nl/teken-tutorials/beginner/hoe-teken-je-een-vis/ 
 
https://www.stabilo.com/be-nl/teken-tutorials/beginner/hoe-teken-je-een-olifant/ 
 

Link filmpjes W.O.:  

Maandag : https://schooltv.nl/video/van-kikkerdril-tot-kikker-hoe-kikkers-groeien/#q=kikkerdril 

 

Woensdag: https://schooltv.nl/video/vroege-bloeiers-tulpen-en-krokussen/#q=lentebloemen 

 

Link filmpjes Rekenen  

Dinsdag :  Delen van de juf   https://youtu.be/OVbDKxDrL8s 

 

                  Link extra filmpje ‘Wat is delen?’     https://www.youtube.com/watch?v=MSoekohNXig 

https://www.stabilo.com/be-nl/teken-tutorials/beginner/hoe-teken-je-een-vis/
https://www.stabilo.com/be-nl/teken-tutorials/beginner/hoe-teken-je-een-olifant/
https://schooltv.nl/video/van-kikkerdril-tot-kikker-hoe-kikkers-groeien/#q=kikkerdril
https://schooltv.nl/video/vroege-bloeiers-tulpen-en-krokussen/#q=lentebloemen
https://youtu.be/OVbDKxDrL8s
https://www.youtube.com/watch?v=MSoekohNXig

