
Week 20/4 – 24/4 ! Succes voor de komende week.  
Heb je vragen, geef zeker een seintje.  Vele groetjes van de juffen  

 

 

 

	
Wiskunde 
- cijferen maal:  

zonder onthouden  
 0 

Wiskunde 
- cijferen maal:  

1 keer onthouden  
  (les 109) 0 

Wiskunde 
- cijferen maal:  

2 keer onthouden  
   (les 110) 0 

Wiskunde 
- constructies 

(les 101) 
 0 

Wiskunde 
- breuken 

(les 113) 
 0 

Taal 
- vroeger of nu 

(verleden tijd of 
tegenwoordige tijd) 
(les 8.3)  

0 

Taal 
- woordsoorten  

(les 8.10)  
 

 

0 

Taal 
- woorden die 

verwijzen 
(les 9.3)  

 

0 

Taal 
- oorzaak-gevolg 

(les 9.6/9.13)  
 

0 

Taal 
- synoniemen, 

homoniemen en 
antoniemen  
(les 9.10)  

 

0 

Spelling 
- onthoudwoorden van 

thema 8 inoefenen 0 

Lezen 
- technisch lezen  

(les 9.4)  
è 1 x stil lezen 
è 1 x luidop lezen 
 

 

0 

 

0 

Spelling 
- dictee 

onthoudwoorden 
thema 8 

0 

Lezen 
- technisch lezen  

(les 9.9) 
è 1 x stil lezen 
è 1 x luidop lezen 

 

0 

Tussendoortje: 
bewegingstussendoortje 
Youtube 

 

Tussendoortje: 
kies een liedje en dans 
er maar lekker op los 

 Tussendoortje: 
lees een leuk 
verhaaltje, strip,… 

 Tussendoortje: 
bewegingstussendoortje 
op Xnapda 

 Tussendoortje: 
maak een mooi 
knutselwerkje, een 
leuke tekening,… 

 



Maandag 20 april 2020 
Wiskunde: nieuwe leerstof 

 

 

Doel:  

Ik kan cijferend vermenigvuldigen 

zonder omwisselen. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

Inloggen op Bingel ‘Mijn taken’ 

Instructiefilmpje: cijferend vermenigvuldigen 

Van begin tot aan 2min 00 sec 
 

Werkblaadje 1: cijferend vermenigvuldigen 
 

Potlood, gom, groene balpen en kladblaadje 

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: Je kan de oefening ook tekenen op een blaadje zoals we in de klas op ons wisbordje  

      doen.  Denk aan de schatting en controleer nadien.                 

 

                   2 4 3               2x 3E= 6E             2x4T= 8T                                   2x2H = 4H 

                 x      2               x x x  

                   4 8 6               x x x 

 

E=eenheden    T= tientallen  H= honderdtallen 

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

     zelf verbeteren. 

Taal : Vroeger en nu 

Nieuwe leerstof 

 

 

 

Doel:  

Ik kan aangeven of iets NU gebeurt of 

VROEGER gebeurde. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

Inloggen op Bingel ‘Mijn taken’ 

Instructiefilmpje: tegenwoordige en verleden tijd 
 

Werkblaadje: Les 8.3 Taalbeschouwing  
 

Pen, een lat en een groene balpen 
 

Alfabeestje p. 56 en 59 

Stapjes: 

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

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

 

Tip: bij oefening 1 moet je eerst de persoonsvorm zoeken en onderstrepen. 

 

Maak eerst een vraagzin:  

De dame gaf de computer een tik.  Gaf de dame de computer een tik? 

‘gaf’ staat vooraan, dus je hebt de persoonsvorm gevonden.  

 

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

verbeteren. 

 

Online oefenen kan op Kweetet. Zie ‘Mijn huiswerk’ 

Tegenwoordige of verleden tijd 

 

 



Spelling:  

De onthoudwoorden van thema 8 

 

Doel:  

Ik kan de onthoudwoorden van thema 8 

juist schrijven 

Wat heb ik nodig? 
 

Alfabeestje: pagina 27 
 

Kopieerblad 3 en 4:  

De onthoudwoorden van thema 8 
 

Werkblad :  

- De onthoudwoorden van thema 8 
 

Verbetersleutel oefening 2 
 

Blauwe balpen, groene balpen, lat 
 

Huiswerk : 

- Oefenblad thema 8 

- Woordzoeker 
Stapjes: 

1/ Neem je Alfabeestje op pagina 27. Lees de tekst met de nieuwe onthoudwoorden.  

    Lees ook de woorden in het gele kader. 

 

2/ Neem nu het werkblad ‘De onthoudwoorden van thema 8’.  

    Maak oefening 1 en oefening 2. 

 

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 volgende zaken: 

- de woordkaartjes die je uitknipte 

- oefenblad thema 8 

- de woordzoeker 

 

Succes! 

Online oefenen kan op Kweetet. Zie ‘Mijn huiswerk’ 

Onthoudwoorden 

Tussendoortje 

 

1. Open ‘Youtube’ 

 

2. Tik in de zoekbalk: ‘Hello Stars, Iedereen wil meedoen’ en open 

het dansje of open deze link: https://www.youtube.com/watch?v=eIvfiRtm4VI 

 

3. Dans mee. 

    Misschien kan je het ook een beetje meezingen? 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIvfiRtm4VI


Dinsdag 21 april 2020 
Wiskunde: nieuwe leerstof 

 

 

Doel:  

Ik kan cijferend vermenigvuldigen 

met 1 keer omwisselen. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/cijferend-
vermenigvuldigen-tot-1-000-met-1-overschrijding-manier-4 
 

of: surf naar xnapda.be  filmpjes  3de leerjaar  

instructiefilmpjes  wiskunde  bewerkingen  

cijferen  cijferend vermenigvuldigen tot 100, met 1 

overschrijding (manier 4) 
 

Werkblaadje 2: cijferend vermenigvuldigen 
 

Potlood, gom, groene balpen, kladblaadje en 

verbeterblaadje 

 

Neuze-neuzeboekje p. 28 

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: Je kan de oefening ook tekenen op een blaadje zoals we in de klas op ons wisbordje  

      doen.  Denk aan de schatting en controleer nadien.                 

      Zie voorbeeld op het werkblad.  

 

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

     zelf verbeteren. 

Taal : Woordsoorten  

Inoefenen leerstof 

 

 

 

Doel:  

Ik kan de woordsoorten herkennen en 

benoemen. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

Inloggen op Bingel ‘Mijn taken’ 

Instructiefilmpjes:  

- Eigennamen 

- Werkwoorden 

- Zelfstandige naamwoorden 

- Bijvoeglijke naamwoorden 

- lidwoorden 

 

Werkblaadje: Soorten woorden 
 

Pen, een groene balpen en de verbetersleutel 
 

Alfabeestje p. 42 en 43 

Stapjes: 

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

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

Tip: Kijk ook eens in je alfabeestje. 
 

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

verbeteren. 

 

Online oefenen kan op Kweetet. Zie ‘Mijn huiswerk’ 

Woordsoorten 

https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/cijferend-vermenigvuldigen-tot-1-000-met-1-overschrijding-manier-4
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/cijferend-vermenigvuldigen-tot-1-000-met-1-overschrijding-manier-4


Technisch lezen:  

‘Tingelingeling’ - nieuwe leestekst  

 

 

Doel:  

Ik lees zonder haperen, herhalen of 

pauzeren.  

Wat heb ik nodig? 
 

Werkblad leesles: p. 30, p. 31  

 
Lat, geodriehoek,… (om mee te volgen)  

Stapjes:  

1/ Neem de werkbladen van de leesles p. 30 en p. 31. 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. Zing het liedje ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ en doe de bewegingen. 

 

2. Zing het steeds sneller en sneller of juist trager en trager. 

 

3. Je kan het ook eens zingen met een reuzenstem of een 

kabouterstem of ...? 

 

4. Ken je het ook in andere talen? 

 

5. Als je het niet (meer) kent: Lang leve ‘YouTube’  
 

 

https://www.vandale.be/opzoeken


Woensdag 22 april 2020 
Wiskunde: nieuwe leerstof 

 

 

Doel:  

Ik kan cijferend vermenigvuldigen 

met 2 keer onthouden. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

Inloggen op Bingel ‘Mijn taken’ 

Instructiefilmpje: cijferend vermenigvuldigen 

Van 2min 03 sec tot op het einde. 
 

Werkblaadje 1: cijferend vermenigvuldigen 

 

Verbetersleutel  
 

Potlood, gom, groene balpen en kladblaadje 

 

Stapjes: 

 

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

     Je kan bij een tweede, derde, … keer kijken ook zeker meedoen op een kladblaadje. 

 

2/ Neem werkblad 1 en probeer de oefeningen op te lossen.  

     Vergeet de schatting niet en controleer nadien. 

 

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 9 cijferend vermenigvuldigen 

 

Taal : Verwijswoorden 

Nieuwe leerstof 

 

 

 

Doel:  

Ik kan verwijswoorden herkennen en 

aanduiden. 

Ik kan woorden vervangen door een 

passend verwijswoord. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

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

verwijswoorden/ 
 

Werkblaadje: Taalbeschouwing: verwijswoorden 
 

Pen en een groene balpen 

 

Verbeterblaadje 
 

Alfabeestje p. 44 

Stapjes: 

 

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

 

2/ Neem nu je Alfabeestje op p. 44. Lees het eerste deel (tot halverwege de bladzijde, tot en  

     met de 6 voorbeeldzinnetjes). 

 

3/ Neem het werkblad en 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. 

http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verwijswoorden/
http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verwijswoorden/


 

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

 

- Tijd voor taal 3 – thema 7 : verwijswoorden 

- Tijd voor taal accent 3 – thema 10 : verwijswoorden 

- Tijd voor taal 3 – thema 11 : verwijswoorden 
 

Tussendoortje 

 

1. Lees een leuk verhaaltje, een strip, … 

 
2. Vertel aan je mama, papa, broer, zus, hond, poes, knuffel, … wat je gelezen hebt. 

 

    OF 

 

    Maak een tekening over wat je gelezen hebt. 
 

 



Donderdag 23 april 2020 
Wiskunde: constructies 
 
 
Doel:  
Ik kan aanduiden wat ik zie vanuit 
verschillende gezichtspunten. 
Ik kan de termen ‘vooraanzicht, 
achteraanzicht, linkerzijaanzicht en 
rechterzijaanzicht’ gebruiken.  

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  
 
Inloggen op Bingel ‘Mijn taken’ 
Instructiefilmpje: blokkenbouwsels: aanzichten 
 

2 werkblaadjes: constructies 
 
Verbetersleutel 
 

Potlood, gom, groene balpen, kleurpotloden 
 

Stapjes: 
 
1/ Bekijk het instructiefilmpje helemaal. Dit kan je doen zoveel je maar wil.  
 
2/ Neem de 2 werkblaadjes en probeer de oefeningen op te lossen.  
 
3/ Neem je verbeterblaadjes 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 10 verschillende aanzichten aanduiden en benoemen 
- Reken Maar! Blok 10 blokkenbouwsels: de aanzichten van een blokkenbouwsel 

herkennen 
Taal : Oorzaak-gevolg 
Nieuwe leerstof 
 
 
 
Doel:  
Ik kan oorzaak-gevolgrelaties 
benoemen. 

 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  
 
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-
leerjaar/oorzaak-en-gevolg  
 

2 werkblaadjes: Les 9.6 en Les 9.13  
2 verbeterblaadjes 
 
Tekst: p. 32 en p. 35-37 
 

Pen, groene balpen 
Stapjes: 
1/ Bekijk het instructiefilmpje. Dit kan je doen zoveel je maar wil. 
 
2/ Lees tekst 9.6. (pagina 32) 
 
3/ Neem werkblad 9.6 en probeer de oefeningen op te lossen. Net en juist schrijven hé! 
 
4/ Neem het verbeterblad en verbeter je foutjes. 
 
5/ Lees tekst 9.13 (pagina 35-37). Kies het groene of het blauwe blikje. 
 
6/ Neem nu werkblad 9.13 en probeer de oefeningen op te lossen.  
    Opnieuw net en juist schrijven hé! 
 
7/ Neem het verbeterblad en verbeter je foutjes.	



Spelling:  
De onthoudwoorden van thema 8 
 
Doel:  
Ik kan de onthoudwoorden van thema 8 
juist schrijven.	

Wat heb ik nodig? 
	
Blaadje 
 
Opname van het dictee : Waar vind ik het? 
	
https://www.youtube.com/watch?v=3KJO-zE-
BsA 
 

Blauwe balpen, groene balpen, lat  
 

 

Verbetersleutel  
 

Stapjes: 
1/ Neem je blaadje en je blauwe balpen. Beluister de opname van het dictee en schrijf de 
woorden en de zinnen op. 
 
2/ Luister nog eens opnieuw naar het dictee en controleer ondertussen wat je opschreef. 
 
3/ Neem nu de verbetersleutel en je groene balpen. Verbeter je dictee. 
 
4/ Foutjes? Schrijf die woorden nog eens opnieuw.	
Tussendoortje 
 
1. Ga naar www.xnapda.be à filmpjes à derde leerjaar à funzone à    
    bewegingstussendoortjes  
 
2. Kies het eerste filmpje. Veel plezier!  
 

	

	



Vrijdag 24 april 2020 
Wiskunde: breuken - 

herhaling 

 

 

Doel:  

Ik kan een breuk 

nemen van een 

hoeveelheid en van 

een getal.  

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

Inloggen op Bingel ‘Mijn taken’ 

Instructiefilmpjes:  

- een breuk nemen van een hoeveelheid 

- een breuk nemen van een getal  
 

Werkblaadje: breuken  

 

Verbetersleutel 
 

Potlood, gom, groene balpen en kladblaadje 

 

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: Je kan de oefening tekenen op een blaadje zoals we in de klas op ons wisbordje  

      doen. Kleur ook het aantal groepjes dat je moet nemen.  

 

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 7: een breuk nemen van een hoeveelheid  

Reken Maar! Blok 7: een breuk nemen van een getal  

 

Taal : synoniemen, 

homoniemen en 

antoniemen – nieuwe 

leerstof 

 

 

 

Doel:  

Ik kan een synoniem geven 

voor een woord.  

 

Ik kan een antoniem 

(tegenstelling) geven voor 

een woord.  

 

Ik kan een homoniem 

geven voor een woord.   

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

1) Synoniemen: https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-

leerjaar/synoniemen 

 

2) Tegenstellingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=irWEg_Nbiic&app=desktop 

 

3) Homoniemen: https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-

leerjaar/homoniemen 

 

Werkblaadje: les 9.10 taalbeschouwing  

 

Verbetersleutel 
 

Pen, een lat en een groene balpen 
 

Alfabeestje p. 47 

 

https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/synoniemen
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/synoniemen
https://www.youtube.com/watch?v=irWEg_Nbiic&app=desktop
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/homoniemen
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/homoniemen


Stapjes: 

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

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

 

Tip: het begrip ‘tegenstelling’ is een ander woord voor ‘antoniem’  

 

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

verbeteren. 

 

Online oefenen kan op Kweetet. Zie ‘Mijn huiswerk’ (synoniemen, homoniemen en 

antoniemen) 

 

Technisch lezen: nieuwe 

leestekst  

 

Doel:  

Ik lees zonder haperen, 

herhalen of pauzeren.   

Wat heb ik nodig? 
 

Werkblad leesles: p. 33 en p. 34 

 

Lat, geodriehoek,… (om mee te volgen) 
 

 

 

Stapjes: 

1/ Neem de werkbladen van de leesles p. 33 en p. 34. 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

