
 
 

 week 4 
 

Hallo iedereen! Hier zijn we opnieuw met een nieuwe weekplanning voor de week van 20/4 tot 24/4. Na de paasvakantie geven we opnieuw 

herhalingsoefeningen, maar ook wat nieuwe leerstof. Deze nieuwe leerstof brengen we aan met een aantal filmpjes en ook werkblaadjes. Deze 

nieuwe leerstof wordt sowieso achteraf herhaald in de klas. Dit noemen we de preteaching van de leerstof. Maak u dus zeker geen zorgen als 

dit soms niet zo vlot verloopt. 

De instructiefilmpjes kunnen jullie telkens terug vinden via een link in de weekplanning. De werkblaadjes krijgen jullie doorgestuurd in pdf-

bestand via mail. De leerlingen kijken het best eerst een paar keer naar het filmpje en maken daarna het werkblaadje. 

Veel succes en hopelijk tot binnenkort! 

Juf Lies en meester Tom 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Rekenen Herhaling TE + TE zonder brug: 
- Filmpje 1 

https://youtu.be/YEGL1
Zpwdug 

- Rekenblaadje 1 

Herhaling TE + E met brug: 
- Filmpje 2 

https://youtu.be/JQ2
sACSYnMM 

- Rekenblaadje 2 

Nieuw TE + TE met brug: 
- Filmpje 3 

https://youtu.be/kVs
GLqf53C8 

- Rekenblaadje 3 

Nieuw tafel van 9: 
- Filmpje 4 

https://youtu.be/kGOal
1m92KM 

- Rekenblaadjes 4, 5 en 6 

Inoefenen TE + TE met brug: 
- Filmpje 3 

https://youtu.be/kVsGL
qf53C8 

- Rekenblaadjes 7 en 8 

Taal Spelling herhaling 

onthoudwoorden: 

- Filmpje youtube: 
https://youtu.be/z25L0j

Ik0Yw 
- Spellingblaadje oefening 

2 

Creatief schrijven: 
 

- Filmpje youtube: 
https://youtu.be/k-
uYjQxcwD4 

- Werkblad taal 1 
(stripverhaal) 

Spelling herhaling au- of ou-

woorden: 

- Filmpje youtube: 

https://youtu.be/iA1s

2pPmL1g 

- Spellingblaadje 

oefening 3 

Begrijpend lezen: 
 

- Filmpje youtube: 
https://youtu.be/sj_g-
xRew6Y 

- Werkblad taal 2 
- Leestekst toverstok 

Technisch lezen: 
 

- Filmpje youtube: 
https://youtu.be/bq5O
wMpaL9c 

- Leesblaadjes van 
technisch lezen 

Hand-

schrift 

Hoofdletter G aanleren 

- Schrijfblaadjes 1, 2 en 3 

 Hoofdletter O aanleren 

- Schrijfblaadjes 4, 5 

en 6 

 Een mooie tekening maken met 

de hoofdletter G en O in 

verwerkt. 

Extra Tafels oefenen met kaartjes 

- Eigen tafelkaartjes 

  Boekje lezen op bingel 

- Zie taakje op bingel 

Tafels oefenen met kaartje 

- Eigen tafelkaartjes 

Boekje lezen bingel 

- Zie taakje op bingel 

Tafel van 9 oefenen met 

kaartjes 

- Kopieerblad van de 

tafelkaartjes van 9 
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