
 
 

 week 6 
 

Hallo iedereen! Hier zijn we opnieuw met een nieuwe weekplanning voor de week van 4/5 tot 8/5.  

Voor L2B zijn de instructiefilmpjes deze week ook gemaakt door juf Lies, waarvoor dank. Op donderdag staat de link van het filmpje onder de 

tabel. De werkblaadjes krijgen jullie opnieuw doorgestuurd in pdf-bestand via mail of kunt u terugvinden op de website van de school. 

(www.bsdetoekomst.be) Bij de werkblaadjes van maandag zit achteraan een kopieerblad van de blokjes en staafjes. Dit kan handig zijn bij het 

maken van de rekenlesjes. 

Veel succes en hopelijk tot binnenkort! 

Juf Lies en meester Tom 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenen Inoefenen TE - TE met brug: 
- Filmpje youtube: 

https://youtu.be/_Qxig
NsK_hw 

- Rekenblaadjes 1 en 2 
 

Nieuw dubbel, helft, kwart: 
Filmpje youtube: 
https://youtu.be/1sxE_

QgzedU  
- Rekenblaadje 3 

Nieuw TE +TE met brug: 
- Filmpje youtube: 

https://youtu.be/kVsG
Lqf53C8 

- Rekenblaadje 4 

Alle tafels door elkaar: 
- Filmpje 1 xnapda: 

*link staat onder tabel 
- Filmpje 2 xnapda: 

*link staat onder tabel 
- Rekenblaadje 5 

 Nieuw: punten, lijnen, hoeken: 
- Filmpje youtube: 

https://youtu.be/rIdDlUvv

7Ho  
- Rekenblaadje 6 

Taal Technisch lezen: 

Filmpje youtube: 

https://youtu.be/mH0iUZ

VQcwU  
- Leesblaadje technisch 

lezen 
 

Spelling onthoudwoorden: 
- Filmpje youtube: 

https://youtu.be/ZGv
7mc00-6M 

- Spellingblad oefening 
6 en 7 

- Blaadje alfabeestje 

Taal luisteren: 

Filmpje youtube: 

https://youtu.be/GRoh

HQyZqJQ 
- Taalblad luisteren 

Spelling onthoudwoorden met 
ei/ij en ou/au 

Filmpje youtube: 
https://youtu.be/LaVG1

BNkXsg  
- Spellingblad oefening 8 

en 9 

Taal leeswoordenschat: 
- Filmpje youtube: 

https://youtu.be/IU1CR
3WA5w4 

- Taalblad 
leeswoordenschat 

Hand-

schrift 

Een mooie tekening maken met 

de hoofdletter Q en N in 

verwerkt. 

Hoofdletter M aanleren 

- Schrijfblaadjes 1 en 2 

Hoofdletter M inoefenen 

- Schrijfblaadjes 3 

Herhaling van de hoofdletters 
- Schrijfblaadje 4 en 5 

Herhaling van de hoofdletters 
- Schrijfblaadje 6 

Extra Tafel van 7 oefenen met 

kaartjes 

- Kopieerblad van de 

tafelkaartjes van 7 

  Boekje lezen op bingel 

- Zie taakje op bingel 

Tafels oefenen met kaartje 

- Eigen tafelkaartjes 

Scheurblokblaadjes oefening 

96 en 101 

Taakjes maken op bingel en 

kweetet 

 

*Filmpje 1 xnapda: https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/de-tafels-alle-tafels-door-elkaar-deel-1-automatisatie-rechtstaand 

  Filmpje 2 xnapda: https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/de-tafels-alle-tafels-door-elkaar-deel-2-automatisatie-rechtstaand 
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