
Week 27/04 – 1/05 ! Succes voor de komende week.  

Heb je vragen, geef zeker een seintje.  Vele groetjes van de juffen  

 

 

 

 

 

Wiskunde 
- spiegelingen (les 93)  
 taakje Bingel 

 
0 

Wiskunde 
- temperatuur (les 100) 
 taakje Bingel  

 
0 

Wiskunde 
- kloklezen tot op 5 

minuut over 
(herhaling)  
 taakje Bingel 

 

0 

Wiskunde 
- geldwaarden (les 114)  
 taakje Bingel 0 

Taal 
- luisteren in de 

supermarkt (les 9.8) 0 

Taal 
- woorden die je 

helpen een tekst te 
begrijpen (les 10.10)  
 taakje Kweetet 

 

0 

Taal 
- thema van een 

korte tekst 
bepalen (les 8.14)  

0 

Taal 
- rode woorden CP 3 

(les CP 3.7) 0 

Spelling 
- onthoudwoorden van 

thema 9 inoefenen 
 taakje Kweetet 

0 

Lezen 
- technisch lezen  

(les 10.2)  
 1 x stil lezen 
 1 x luidop lezen 
 

 

0 

 

0 

Spelling 
- dictee 

onthoudwoorden 
thema 9 

0 

Tussendoortje: 
zie dagplanning  

 

Tussendoortje: 
zie dagplanning 

 Tussendoortje: 
zie dagplanning 

 Tussendoortje: 
zie dagplanning 

 



Woensdag 29 april 2020 
Wiskunde: Kloklezen: … over…. 

Herhalingsles  

 

 

Doel:  

Ik kan de wijzerklok tot op 5 minuten 

over het uur aflezen en noteren. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 
https://youtu.be/Oc-puySux0o  
 

Indien de link niet meteen opent, kan je hem 

kopiëren en in de balk van je browser plakken.  
 

Werkblaadje: kloklezen 
 

Potlood, gom, groene balpen en kladblaadje en 

verbetersleutel  

 

Stapjes: 

 

1/ Bekijk het instructiefilmpje. Dit kan je doen zoveel je maar wil. 

      

2/ Neem het werkblad en probeer de oefeningen op te lossen.  

 

     Tip: vergeet de boogjes niet te teken om de minuten te tellen. 

 

3/ Neem je verbeterblaadje en zet een kruisje bij de foutjes.  

    Je kan daarna de foutjes zelf verbeteren. 

Online oefenen kan op Bingel. Zie ‘Mijn taken’: 

 

- Reken Maar! Blok 3 De wijzerklok lezen tot op 5 minuten over het uur 

- Reken Maar! Blok 3 De wijzerklok aflezen tot op 5 minuten over het uur – klokken met 

juiste uur verbinden 

 

Taal : toegepast lezen: sleutelwoorden 

 

 

 

 

Doel:  

Ik kan het belangrijkste woord in een 

alinea aanduiden.  
 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 
https://www.youtube.com/watch?v=5COuzds2ISA 
 

Werkblad: toegepast lezen: Les 8.14 
 

Pen en een groene balpen 

 

Verbeterblaadje 
 

 

Stapjes: 

 

1/ Neem het werkblad. 

 

2/ Bekijk het instructiefilmpje. Dit kan je doen zoveel je maar wil. 

 

3/ Los de oefeningen op. 

 

3/ Neem je verbeterblaadje en je groene balpen. Zet een kruisje bij de foutjes.  

    Je kan daarna de foutjes zelf verbeteren. 

https://youtu.be/Oc-puySux0o
https://www.youtube.com/watch?v=5COuzds2ISA


Tussendoortje 

 

1/ Maak een zelfportret. Teken dus je eigen gezicht  

 
2/ Kies zelf op welke manier: schilderen, met snippers, met wasco, met tekenpotlood, … 
 
3/ Juf is nieuwsgierig naar jouw zelfportret. Stuur je een foto naar de klasmail?  
 
 

 
 

 
 

 



Dinsdag 28 april 2020 
Wiskunde:  

temperatuur   

 

 

Doel:  

Ik kan positieve en negatieve 

temperaturen nauwkeurig meten, 

aflezen en noteren.  

 

Ik kan temperatuurverschillen 

berekenen.  

  

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

Inloggen op Bingel ‘Mijn taken’ 

Instructiefilmpjes:  

- temperatuur  
 

of  https://youtu.be/6Kbahe-wCTs  

 

Werkblaadjes: temperatuur  

 

Verbetersleutel 
 

Potlood, gom, lat, kleurpotlood en groene balpen 

 

Stapjes: 

1/ Je bekijkt het instructiefilmpje. Dit kan je doen zoveel je maar wil. 

 

2/ Je neemt je werkblaadjes en probeert de oefeningen op te lossen.  

 

3/ Neem je verbeterblaadje en zet een kruisje bij de foutjes. Je kan daarna de foutjes  

     zelf verbeteren. 

 

 

Online oefenen kan op Bingel. Zie ‘Mijn taken’ 

Reken Maar! Blok 6: temperaturen met positieve en negatieve getallen kunnen aflezen op 

een thermometer  

Reken Maar! Blok 6: de temperatuur aflezen en aanduiden 

Reken Maar! Blok 6: temperatuurverschil berekenen  

 

Taal : woorden die je helpen een 

tekst te begrijpen 

(signaalwoorden) – nieuwe leerstof  

 

Doel:  

Ik kan een tekst vervolledigen door 

er de juiste signaalwoorden aan 

toe te voegen.  

  

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-

signaalwoorden/ 

 

Werkblaadje: les 10.10 taalbeschouwing  

 

Verbetersleutel 
 

Pen, een lat en een groene balpen 
 

Alfabeestje p. 48 

 

Stapjes: 

1/ Je bekijkt de instructiefilmpjes. Dit kan je doen zoveel je maar wil. 

 

2/ Je neemt je werkblaadje en lost het werkblad op. 

 

3/ Neem je verbeterblaadje en zet een kruisje bij de foutjes. Je kan daarna de foutjes zelf 

verbeteren. 

https://youtu.be/6Kbahe-wCTs
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-signaalwoorden/
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-signaalwoorden/


 

Online oefenen kan op Kweetet. Zie ‘Mijn huiswerk’ (woorden die je helpen een tekst te 

begrijpen) 

 

Technisch lezen: nieuwe 

leestekst  

 

Doel:  

Ik lees zonder haperen, 

herhalen of pauzeren.   

Wat heb ik nodig? 
 

Werkblad leesles: p. 47 en p. 48 

 

Lat, geodriehoek,… (om mee te volgen) 
 

 

 

Stapjes: 

1/ Neem de werkbladen van de leesles p. 47 en p. 48. Lees de tekst 1 x in stilte.  

 

Tip: indien je een woord niet begrijpt, zoek het dan op in een woordenboek (dit kan je doen 

op deze website: https://www.vandale.be/opzoeken) 

 

2/ Lees de tekst nu 1 x luidop. 

 

Tussendoortje 

 
1. Maak een mooi knutselwerkje, een leuke tekening,…  

2. Neem er een foto van en stuur het door naar de juf (e-mail of facebookpagina) 

 
 

 

 

https://www.vandale.be/opzoeken


Maandag 27 april 2020 
Wiskunde: nieuwe leerstof 

spiegelingen (les 93) 

 

Doel:  

Ik kan spiegelingen en symmetrie 

ontdekken 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  
 

https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/symmetrie 

 

of surf naar xnapda.be  filmpjes  3de leerjaar  

instructiefilmpjes  wiskunde  meetkunde  

symmetrie  
 

Werkblad symmetrie 
 

Potlood, gom, lat, kladblaadje, groene balpen en 

verbeterblaadje 

 

Stapjes: 

1/ Je bekijkt het instructiefilmpje. Dit kan je doen zoveel je maar wil. 

2/ Je neemt je werkblaadje en probeert de oefeningen op te lossen.  

 

Tip: Bij oefening 5 kan je een kladblaadje gebruiken om te vouwen.  

 

3/ Neem je verbeterblaadje en zet een kruisje bij de foutjes. Je kan daarna de foutjes  

     zelf verbeteren. 

 

Online oefenen kan op Bingel. Zie ‘Mijn taken’: 

 

- Reken Maar! Blok 6: spiegelingen en symmetrie 

- Rekensprong: sprong 8: spiegelingen en symmetrie 

 

Taal : luisteren: in de supermarkt  

(les 9.8) 

 

Doel:  

Ik kan aandachtig luisteren en 

opdrachten uitvoeren. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

https://youtu.be/QzdZfiStUbs  

 

Werkblaadjes: in de supermarkt 

 

potlood, groene potlood, rode potlood, blauwe 

potlood, een groene balpen en de verbetersleutel 

 

Stapjes: 

Luisteropdracht 1: 

1/ Bekijk de tekening van de supermarkt op je werkblaadje. 

2/ Er staan 6 witte bolletjes getekend. Straks hoor je 6 fragmentjes. Die passen bij 1 van de 

personen met een bolletje. 

3/ Start de luisteropdracht 

4/ Schrijf het nummer van het fragment bij de passende persoon: van 1 tot 6 

5/ Luister nog een tweede of derde keer. 

 

 

 

 

 

 

https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/symmetrie
https://youtu.be/QzdZfiStUbs


Luisteropdracht 2: 

1/ Bekijk nu de plattegrond van de supermarkt op je werkblaadje. 

2/ Je ziet 10 hokjes staan. Straks krijg je 7 reeksen met producten. Die staan allemaal in 

hetzelfde rek. Je schrijft het nummer van de reeks bij het juiste rek. 

3/ Start de luisteropdracht 

4/ Vul de nummers aan. 

5/ Luister nog een tweede of derde keer. 

 

 

Luisteropdracht 3:  

1/ Straks krijg je 3 keer een weg te horen die een persoon aflegt in de supermarkt. 

Het is de bedoeling dat je die op je plattegrond tekent met een lijn. (blauw, rood, groen) 

2/ Luister en teken de weg 

3/ Luister nog een tweede en derde keer. 

 
 

 Neem je verbeterblaadje  
 

 Spelling: de onthoudwoorden van  

thema 9 

 

Doel: ik kan de onthoudwoorden van 

thema 9 juist schrijven 
 

Wat heb ik nodig? 
 

  

Alfabeestje: pagina 28 

Kopieerblad 3 en 4:  

- De onthoudwoorden van thema 9 

(knipblad) 

Werkblad :  

- De onthoudwoorden van thema 9 

 

Blauwe balpen, groene balpen, lat 
 

 Stapjes: 

1/ Neem je Alfabeestje op pagina 28. Lees de tekst met de nieuwe onthoudwoorden. Lees 

ook de woorden in het gele kader. 

 

2/ Neem nu het werkblad ‘De onthoudwoorden van thema 9’.  

Maak oefening 1, 2 en 3. 

 

3/ Neem kopieerblad 3-4. Knip de woordkaartjes uit. 

Belangrijk! 

 

Donderdag krijg je een dictee over deze onthoudwoorden. Oefen ze daarom regelmatig in.  

Bij het oefenen gebruik je de woordkaartjes die je uitknipte. 

 

Succes! 

Online oefenen kan op Kweetet 

Zie ‘Mijn huiswerk’ 

onthoudwoorden 

Tussendoortje 

 

Dans mee met ‘Just dance’ op Youtube. 

 



Donderdag 30 april 2020 
Wiskunde: inoefenen leerstof 

geldwaarden (les 114) 

 

Doel:  

Ik kan opdrachten uitvoeren met 

geldwaarden. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  
 
https://www.youtube.com/watch?v=r7DfXN_x8u0  
 

Werkblaadje: geldwaarden 
 

Potlood, gom, groene balpen, kladblaadje en 

verbeterblaadje 

 

Neuze-neuzeboekje p. 33 

 

 

 

Stapjes: 

1/ Je bekijkt het instructiefilmpje. Dit kan je doen zoveel je maar wil. 

2/ Je neemt je werkblaadje en probeert de oefeningen op te lossen.  

Tip: als je twijfelt, neem je neuze-neuzeboekje er bij! 

 

3/ Neem je verbeterblaadje en zet een kruisje bij de foutjes. Je kan daarna de foutjes  

     zelf verbeteren. 

 

Online oefenen kan op Bingel. Zie ‘Mijn taken’: 

 

- Rekensprong 9: betalen en teruggeven 

- Rekensprong 9: geldbedragen in euro en cent 

- Rekensprong 9: geld teruggeven 

 

Taal : nieuwe leerstof 

rode woorden (les CP 3.7) 

 

DEEL 1 

 

 

Doel:  

Ik ken de betekenis van de rode 

woorden en kan ze gebruiken in een 

zin. 

Wat heb ik nodig? 
 

 

rode woorden: kopie 
 

fluostift 

 

computer 

 

Stapjes: 

1/ Je leest het groene kader 2x. 

2/ Je leest het blauwe kader 2x. 

3/ Je kan de rode woorden aanduiden die jij het moeilijkste vindt. 

Tip: Als je een woord niet goed begrijpt, kan je dit opzoeken op de computer (google) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r7DfXN_x8u0


 Spelling: dictee onthoudwoorden thema 

9 

 

Doel: ik kan de onthoudwoorden van 

thema 9 juist schrijven 

Wat heb ik nodig? 
 

  

Opname van het dictee: 

 

https://youtu.be/U2-xPphXN8E  

 

Blauwe balpen, groene balpen, lat, 

schrijfblaadje 

Verbetersleutel 
 

 Stapjes: 

1/ Neem je blauwe balpen en het schrijfblaadje. 

 

2/ Beluister het dictee. 

 

3/ Beluister het dictee nog een keer. Schrijf de woorden op. 

 

4/ Beluister het dictee nog een keer. Controleer de woorden die je daarnet opschreef. 

 

5/ Neem de verbetersleutel, je groene balpen en je lat. Onderstreep de woorden die je fout 

schreef en schrijf ze nog eens opnieuw juist over. 

 
 

Tussendoortje 

 

Vraag aan je mama of mama om op Facebook naar de klaspagina van de 
turnmeesters te gaan en ga de uitdaging aan! 

 
https://www.facebook.com/sportdetoekomst/ 

 

 

https://youtu.be/U2-xPphXN8E
https://www.facebook.com/sportdetoekomst/

