
 

 

 Maandag, 4/5 Dinsdag, 5/5 Woensdag,6/5 Donderdag, 7/5 Vrijdag, 8/5 

rekenen Optellen en aftrekken 
tot  100 TE +/- E 
Werkboek Talrijk B p. 
111                                O                            

Optellen en aftrekken 
tot  100 TE +/- E 
Werkboek Talrijk B p. 
112 en 113                 O   

Maal- en deeltafels 
We oefenen elke dag 
onze tafels. Vandaag 
oefenen we hier extra 
op. 
® Ga na in je doosje 
welke oefeningen nog 
niet vlot lukken. Die 
houd je apart en ga je 
vanaf nu extra goed 
inoefenen.                   O 
®Werkboek Talrijk B p. 
116 nr 1, p. 119 nr 1 en 
2, p. 120 nr 7              O 

Deeltafel van 3 
®Instructiefilmpje op 
Bingeltaken                  O 
®Werkboek Talrijk C p. 
13 nr 2, 3 (nr 1 niet), p. 
14 nr 5,6,7 (nr 4 niet) O 
®Knip en oefen je 
kaartjes van de 
deeltafel van 3.           O 
®Vergeet ook je andere 
tafels niet te blijven 
oefenen. 

Aftrekken tot 100, 
T - TE 
®Instructiefilmpje op 
Bingeltaken                  O 
Denk eraan: onze 
tientallen zijn de rode 
blokjes, de eenheden 
zijn de blauwe blokjes. 
®Print het blad van 
bewerkingen van 8/5 af 
en maak de 
oefeningen.                  O               

taal Lezen 
®Lees luid terwijl 
iemand naar jou 
luistert in je leesboek 
Talent (met de harde 
kaft) p. 110,111 en 112 
                                       O 

Begrijpend lezen 
Talent taalschrift C 
Les 5 p. 18 – 22 
®Kies één tekst (de 
regenworm of de 
duizendpoot). Lees de 
tekst en maak de 
bijbehorende              O 
opdrachten. (oef f niet)      
Wie wil, mag ze ook 
allebei maken. ;-)       

 Lezen 
®Lees luid terwijl 
iemand naar jou 
luistert in je leesboek 
Talent (met de harde 
kaft) p. 113,114          O 

Begrijpend lezen 
Talent taalschrift C 
Les 5 p. 23 nr 5 – 27 
®Kies één tekst (de 
langpootmug  of de 
pissebed). Lees de tekst 
en maak de 
bijbehorende             O         
opdrachten. (oef f niet)                 
Wie wil, mag ze ook 
allebei maken. ;-)       

Lezen 
®Lees in stilte in je 
leesboek Talent (met 
de harde kaft) p. 115 en 
116                                O 
®Vraag iemand om 
samen met jou de 
rollen te verdelen en 
lees samen luidop.     O 

spelling Woorden net als 
poppen en bussen 
®Instructiefilmpje 
verdelen in 
klankgroepen op Bingel 
herbekijken.                 O 
®Instructiefilmpje 

Woorden net als 
poppen en bussen 
®Lees en begrijp de 
spellingweter 27 
werkboek p. 124 deel 1 
(zo moet je 
verdubbelen)               O 

Woorden net als 
poppen en bussen 
(verdubbelen) 
®Print de blaadjes van 
6/5 op de website af en 
maak de oefeningen. O 

We maken vandaag 
een dictee en 2 
oefeningen in het 
werkschrift. 
®Talent Spellingschrift 
Thema 7 p. 86           O 
®Maak in Talent 

Woorden net als vliegt 
en vlucht 
®Print de blaadjes van 
8/5 op de website af en 
maak de oefeningen. O 



 

 

woorden net als vissen 
en zwemmen op Bingel 
herbekijken.                 O 
®Lees en begrijp de 
spellingweter 27 
werkboek p. 124 deel 1 
(zo moet je 
verdubbelen)               O   
®Talent Spellingschrift  
Thema 7 les 18 p.83   O 

® Indien nodig, 
herbekijk je ook de 
filmpjes van gisteren. 
®Talent Spellingschrift  
Thema 7 les 18 p.84 en 
85                                   O 

Spellingschrift 
Thema 7 p. 83 nr 8a, p. 
86 nr 8                         O     
Het dictee vind je op 
het blad van 
donderdag,7/5 op de 
website. 
Mama of papa dicteert. 
Nadien verbeteren                      
Jullie samen.                O 

schoonschrift ®Instructiefilmpje 
hoofdletter L op 
Bingeltaken                  O 
®Oefen de hoofdletter 
op je kalkblaadje         O 
®Oefen in je 
werkschrift B p. 34     O 

Werk dinsdag en woensdag  in je werkboek B  
p. 12,13 verder af.                                                     O 

®Instructiefilmpje 
hoofdletter L op 
Bingeltaken                  O 
®Oefen in je 
werkschrift B p. 35     O 

Werk in je  werkboek B 
p.16,17.                        O 
 

W.O. 
 
 
 

Bingeltaak  
Hier wonen wij -  
Les 1: Plaatsen 
herkennen door te 
luisteren  
 
 

Bingeltaak 
Hier wonen wij -  
Les 1 : Plaatsen 
herkennen door te 
kijken  
 

  Bingeltaak 
Hier wonen wij -  
Les  
2: Verschillende 
kamers vergelijken 
 

Bingeltaak 
Hier wonen wij -  
Les 
7: Verschillende 
woonplaatsen 
herkennen 

 

  

 


