
Week 6! Succes voor de komende week.  

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

 

 Wiskunde  
- Hoofdrekenen:  
  maal tot 100 
 

 taakje Bingel 


 

0 Wiskunde  
- Cijferend   
  vermenigvuldigen 

 
 
 

0 Wiskunde  
- Kloklezen 
 ‘voor’ het uur 
 

 taakje Bingel 

0 Wiskunde  
- Cijferend  
  vermenigvuldigen 

 

0 Wiskunde  
- Omtrek 
 
 

 taakje Bingel 

0 

Taal  
- Luisteren Les 10.8 
 

0 Taal 
-  Les 9.14 
Het thema van een korte 
tekst bepalen  

 
 

0 Taal 
- Rode woorden 
cp.3 

     

 
 taakje Kweetet 

     
 

0 Taal  
-  Les 10.12  
   Voorzetsels 
   
 

 taakje Kweetet 

 

0 Taal  
- Gedicht ‘Elfje’ 

 

0 

Spelling  
- Verkleinwoorden 

   Les 8.2   

 

 taakje Kweetet 

 

0 Lezen  
- Leesles 10.4 
‘De mus, een trouwe 
vriend’  

 

0  0 Spelling  
- Les 9.4 oef. 7 
  Luisterdictee 

0 Lezen  
- Leesles 10.9 
‘In de moestuin van 
Romain’ 
  

 

0 

 

 
0  

 
0  0  0  0 

Knutselen voor 
Moederdag 
 

 

Knutselen voor 
Moederdag 
 

 Boekenkast  Naamgedicht  Tekening bij jouw ‘Elfje’ 
 

 



Maandag 4 mei 2020 
Wiskunde: herhaling -

vermenigvuldigen tot 1000 

 

 

 

Doel:  

Ik kan vermenigvuldigen tot 1000 

correct uitvoeren.  

 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

https://youtu.be/tAUBa0_eyQI  
 

2 werkblaadjes : vermenigvuldigen tot 1000 
 

Potlood, gom, groene balpen en kladblaadje  

  

Verbetersleutel 

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 4: vermenigvuldigen tot 1000 met splitsen en verdelen  

Reken Maar! Blok 4: vermenigvuldigen tot 1000 (E x TE)  

Reken Maar! Blok 6: vermenigvuldigen met een zuiver tiental (T x TE)  

Reken Maar! Blok 6: vermenigvuldigen tot 1000 (T x TE) 

Reken Maar! Blok 8: vermenigvuldigen tot 1000 met splitsen en verdelen (E x HTE en HTE x E)   

 

Taal : Luisteren 

 

‘Fruitsla en groentesoep’ 

 

 

 

Doel:  

Ik kan aandachtig luisteren en 

opdrachten uitvoeren. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  
 

https://youtu.be/QzdZfiStUbs  
 

Werkblaadje: Luisteren:  Les 10.8 
 

Pen en een groene balpen 
 

Verbetersleutel 

Stapjes: 

1/ Je neemt je werkblad erbij en bekijkt het filmpje een eerste keer.  

     Nu schrijf je nog niets op. Eerst luisteren. 

 

2/ Nu luister je een tweede keer en mag je het juiste cijfer bij de juiste foto schrijven. 

 

3/ Luister eventueel nog een derde keer. 

 

4/ Klaar? Neem je verbeterblaadje en verbeter de oefening. 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/tAUBa0_eyQI
https://youtu.be/QzdZfiStUbs


Spelling: herhaling - 

les 8.2 verkleinwoorden 

 

Doel:  

Ik kan het juiste achtervoegsel bij het 

grondwoord plaatsen. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpjes: Waar staat het? 
 

https://youtu.be/xLv4oRKzF-0  

 

Alfabeestje: p. 10 en p. 45 
 

 

Werkblad :  

- Les 8.2 verkleinwoorden 
 

Verbetersleutel 
 

Blauwe balpen, groene balpen, lat 

Stapjes: 

1/ Bekijk het filmpje. 

 

2/ Neem nu het werkblad ‘Les 8.2 verkleinwoorden’ en maak de oefening. 

 

3/ Neem de verbetersleutel en onderstreep je fouten. Schrijf je fouten opnieuw in het kader.   

 

Tip: Kijk in je alfabeestje als je twijfelt.   
 

Online oefenen kan op Kweetet. Zie ‘Mijn huiswerk’ thema 8 

 

Tussendoortje 

 
Je kan het cadeautje voor Moederdag maken.  

 

Bekijk eerst het filmpje  https://youtu.be/zwu4Bv6hitU  

 

Ga aan de slag. Zorg dat mama niet meekijkt. Vraag eventueel hulp aan je papa, broer, zus, 

… 

 

  

https://youtu.be/xLv4oRKzF-0
https://youtu.be/zwu4Bv6hitU


Dinsdag 5 mei 2020 
Wiskunde: inoefenen - cijferend 

vermenigvuldigen 

 

 

Doel:  

Ik kan cijferend vermenigvuldigen 

met 1 keer omwisselen. 

Wat heb ik nodig? 
 

2 instructiefilmpjes: Waar staan ze? 

 

https://youtu.be/TAVTooh68tU  

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

Werkblaadje 2: cijferend vermenigvuldigen 
 

Potlood, gom, groene balpen en kladblaadje  

 

Verbetersleutel 

 

 

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 : Toegepast lezen 

 

Het thema van een korte tekst 

bepalen 

Les 9.14 

 

 

 

Doel:  

Ik kan het belangrijkste woord in een  

alinea aanduiden. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nSMwCa7u0F4 
 

 

Werkblaadje: Toegepast Les 9.14 
 

Pen, een groene balpen en de verbetersleutel 
 

Alfabeestje p. 42 en 43 

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. 

 

Jouw antwoord kan en mag wel een beetje afwijken van de verbetersleutel. Jij zal misschien 

een woordje meer of minder genoteerd hebben. De vetgedrukte woorden zijn het 

belangrijkste. 
 

https://youtu.be/TAVTooh68tU
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
https://www.youtube.com/watch?v=nSMwCa7u0F4


Technisch lezen:  

‘De mus, een trouwe vriend’  

 nieuwe leestekst  

 

 

Doel:  

Ik lees in een vlot tempo. 

Ik lees mooi, zodat het leuk is om naar mij 

te luisteren. 
 

Wat heb ik nodig? 
 

leestekst les 10.4  

 
Lat, geodriehoek,… (om mee te volgen)  

 

Stapjes:  

1/ Neem de werkbladen van de leestekst les 10.4. 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 
 
Moederdag verder afwerken.  

 

 

  

https://www.vandale.be/opzoeken


Woensdag 6 mei 2020 
Wiskunde: herhaling – kloklezen tot 

op 5 minuten voor  

 

 

 

Doel:  

Ik kan de wijzerklok tot op 5 minuten 

voor het uur aflezen en noteren.   

 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

https://youtu.be/77FcA3fvSgw  

 

Werkblaadjes: kloklezen 

 

Verbetersleutel 

 

Potlood, gom, lat, kladblaadje en groene balpen 

 

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 5: de wijzerklok lezen tot op 5 minuten voor het uur 

 

Taal: nieuwe leerstof  

 

rode woorden (les CP 3.7)  

DEEL 2 

 

Doel: Ik ken de betekenis van de rode  

woorden en kan ze gebruiken  

Wat heb ik nodig? 

 

Rode woorden: kopie 

 

Computer 

 

Markeerstift  

 

Werkblad + verbetersleutel 

Stapjes: 

 

1/ Je leest het blauwe kader 2x. 

2/ Je leest het oranje kader 2x. 

3/ Je leest het gele 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) 

4/ Neem het werkblad. Lees de opdracht 2x en vul in.  

 

Let op bij oefening! 

Zet de werkwoorden in de juiste vorm.       lopen       Sanne loopt naar haar huis. 
 

 

Online oefenen kan op Kweetet: ‘Mijn huiswerk’ 

 

Tussendoortje 
 

Ga naar Bingel. Er staat een boekje voor je klaar bij de huistaken. Veel leesplezier! 

https://youtu.be/77FcA3fvSgw


Donderdag 7 mei 2020 
W Wiskunde:  

herhaling – cijferen vermenigvuldigen  

 

Doel:  

Ik kan cijferend vermenigvuldigen tot 

1000.  

  

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpjes: Waar staan ze?  

 

https://youtu.be/TAVTooh68tU  

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

Werkblaadje: cijferend vermenigvuldigen   

 

Verbetersleutel 
 

Potlood, gom, lat, kladblaadje en groene balpen 

 

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.  

 

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

     zelf verbeteren. 

 

Taal : Voorzetsels  

Les 10.12 

 

 

 

Doel:  

Ik kan het juiste voorzetsel gebruiken in 

een zin. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

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

Werkblaadje: voorzetsels  

 

Alfabeestje p. 49 
 

Pen, groene balpen en verbetersleutel 

Stapjes: 

1/ Neem je werkblad. 

2/ Bekijk het filmpje en luister naar de uitleg. 

3/ Lees de opdracht 2x en markeer belangrijke woorden. 

4/ Los de oefeningen op en controleer nog eens. 

5/ Neem het verbeterblad en verbeter je foutjes. 

 
 

 

Online oefenen kan op Kweetet. Zie ‘Mijn huiswerk’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/TAVTooh68tU
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
https://www.youtube.com/watch?v=ehezffLsMkQ


Spelling:  

Les 9.4 oef 7 Luisterdictee 

 

Doel:  

Ik kan geleerde spellingsafspraken 

toepassen in een zin. 

Wat heb ik nodig? 
 

werkblad 

 

Opname van het dictee : Waar vind ik het? 

 
https://youtu.be/XzWPEE8MjoQ 
 

Werkblad + Alfabeestje p.58  

 

Blauwe balpen, groene balpen, lat  
 

Verbetersleutel 

 

Stapjes: 

1/ Neem je werkblad. 

 

2/ Luister naar het dictee en vul de zinnen in. Denk aan hoofdletters en leestekens! 

 

3/ Onderstreep daarna het onderwerp 1 keer en de persoonsvorm 2 keer. 

Weet je niet meer hoe dit moet? Bekijk dan de tip uit je alfabeestje. 

 

4/ Neem nu de verbetersleutel en je groene balpen. Onderstreep je fouten. 

 

5/ Foutjes? Schrijf die woorden nog eens opnieuw. 

Tussendoortje 

 
Maak een naamgedicht: 

stap 1                          stap 2                                        stap 3                                      stap 4 

 

 

  Versier                              Stuur het door  

   je                                     naar de juf. 

   naamgedicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

I 

E 

S 

Lust graag aardbeien. 

Is de juf van 3a. 

Eet ook graag chocolade. 

Speelt graag spelletjes. 

https://youtu.be/XzWPEE8MjoQ


Vrijdag 8 mei 2020 
Wiskunde:  

nieuwe leerstof – omtrek   

 

Doel:  

Ik kan de omtrek berekenen van 

vlakke figuren.    

 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  
 

https://youtu.be/BLIOA0W-uCs  

 

Werkblaadje: omtrek    

 

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 werkblaadje 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 9: omtrek aanduiden en berekenen 

- Reken Maar! Blok 9: omtrek van vlakke figuren berekenen 
 

Taal : schrijven 

‘Elfje’ 

 

 

 

 

Doel:  

Ik leer de structuur van een elfje 

ontdekken. Ik kan zelf een elfje 

schrijven. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

https://youtu.be/hn4NYYObDAs  
 

Werkblaadjes 
 

Pen of potlood 
 

 

Stapjes: 

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

 

2/ Je neemt je werkblaadje en volgt de stapjes. 

 

3/ Lees je elfje voor aan mama, pap, zus, broer, … 

 

4/ Stuur je elfje naar de e-mail van de klas. 

Technisch lezen:  

‘In de moestuin van Romain’ 

 nieuwe leestekst  

 

 

Doel:  

Ik lees zonder haperen, herhalen of 

pauzeren.  

Wat heb ik nodig? 
 

Opname van de leesles : Waar vind ik het? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkL3xk0a9V4 

 

Werkblad leesles: p.54 p.55 

 

Lat, geodriehoek,… (om mee te volgen)  

https://youtu.be/BLIOA0W-uCs
https://youtu.be/hn4NYYObDAs
https://www.youtube.com/watch?v=xkL3xk0a9V4


Stapjes:  

1/ Neem de werkbladen van de leesles p. 54 en p. 55.  

 

2/ Start de opname van de leesles. Luister naar oefening 1.  

Volg mee 

 

3/ Zet de opname op pauze. Lees nu zelf luidop oefening 1. 

 

4/ Op dezelfde manier doe je oefening 2 en 3.  

Eerst meevolgen met de opname, dan luidop lezen. 

 

 

Tip: indien je een woord niet begrijpt, kijk dan in je woordenlijst  

of zoek het op in een woordenboek  

(dit kan je doen op deze website: https://www.vandale.be/opzoeken)  

 
 

Tussendoortje 
  
Maak een tekening bij jouw ‘Elfje’. Stuur zeker jouw elfje en tekening door naar de juf. 

 

 

https://www.vandale.be/opzoeken

