
Week 7! Succes voor de komende week.  

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

 

 Wiskunde  
- Hoofdrekenen: 

Delen met rest 

 
 taakje Bingel 


 

0 Wiskunde  
- Cijferen: delen 
 
 
 

0 Wiskunde  
- Kloklezen: 

 voor en over het uur 
 
 taakje Bingel  

0 Wiskunde  
- Cijferen: delen 

 

0 Wiskunde  
- Meten en metend 
rekenen: Les 140 
oppervlakte 
 
 taakje Bingel 

0 

Taal 
- Les 11.6 begrijpend 

lezen 

 

0 Taal 
- Rode woorden CP 3 SB 

 
 
 Taakje Kweetet 

 
 

0 Taal 
- Herhaling 

taalbeschouwing 
 
 Taakje Kweetet 

 

0 Taal 
-  Herhaling 

taalbeschouwing 
 
 Taakje Kweetet 

 

0 Taal 
- Herhaling 
taalbeschouwing 
 
 Taakje Kweetet 

 

 

0 

Spelling 
- Kattenafspraak 
 
 Taakje Kweetet 

 

0 Lezen 
- Leestekst:  
les 11.2 

 

0  0 Spelling 
- Apenafspraak 
 
 Taakje Kweetet 

 

0 Spelling 
- Katten- en 
apenafspraak 

 
 

0 

 

 
0  

 
0  0  0  0 

 

 

  Boekenkast     
 

 



Maandag 11 mei 2020 
Wiskunde: herhaling – delen 

met rest 

 

 

Doel:  

Ik kan delingen met rest 

correct uitvoeren.  

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

Inloggen op Bingel ‘Mijn taken’ 

Instructiefilmpje: delen met rest (verhoudingsdeling)  
 

Werkblaadje: delen met rest 
 

Potlood, gom, groene balpen en kladblaadje 

verbeterblaadje 

 

Neuze-neuzeboekje p. 24 

 

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: schrijf op een kladblaadje de tafels op (tafelkaart) 

 

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 2: delen met rest tot 100 

- Reken Maar! Blok 2: delen met rest (de verhoudingsdeling)  

- Reken Maar! Blok 2: delen tot 100 met rest: enkelvoudige vraagstukken  

 

Taal : Begrijpend lezen: Les 11.6 

‘De regenhond’ 

 

 

 

  

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpjes: Waar staan ze?  

 

https://youtu.be/6tRZNCgTqCw  

 

Bekijk zeker ook dit filmpje over verwijswoorden nog eens: 
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-
verwijswoorden/ 

 

Leestekst en de werkblaadjes 
 

Pen, een lat en een groene balpen 
 

 

Stapjes: 

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

 

2/ Je leest de tekst nog eens alleen. 

 

3/ Je neemt de werkblaadjes en lost ze op. 

 

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

verbeteren. 
 
 
 

https://youtu.be/6tRZNCgTqCw
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verwijswoorden/
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-3-verwijswoorden/


Spelling:  

Thema 8 Les 8.4 

oef 7 en oef 8 

kattenafspraak 

 

Doel:  

Ik kan de kattenafspraak 

toepassen. 

 

Ik kan de geleerde afspraken 

gebruiken in een zin. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  
 

Inloggen op Bingel ‘Mijn taken’: 

Instructiefilmpje verdubbelen 
 
 

Opname van het dictee : Waar vind ik het? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFPkvCcht4k&t=19s 

 

Alfabeestje: p.14 
 

 

Werkblad :  

- Spelling thema 8 les 8.4 oef 7 en 8 
 

Verbetersleutel 
 

Blauwe balpen, groene balpen, lat 

Stapjes: 

1/ Bekijk het filmpje via Bingel. 

 

2/ Neem nu het werkblad ‘Spelling thema 8 les 8.4 kattenafspraak’  en maak oefening 7. 

 

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

 

4/ Luister naar het dictee bij oefening 8 en vul de zinnen in. Denk aan hoofdletters en 

leestekens! 

 

5/ 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 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nFPkvCcht4k&t=19s


Dinsdag 12 mei 2020 
Wiskunde: nieuwe leerstof – 

cijferen delen 

 

 

Doel:  

Ik kan cijferend delen tot 1000 

(alle cijfers deelbaar door 

deler).  

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=31X23ZAg-

3A&feature=youtu.be 
 

Werkblaadje: cijferen delen 
 

Potlood, gom, groene balpen, kladblaadje 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: 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 : Rode woorden CP 3 

Inoefenen leerstof 

 

 

 

Doel: Ik ken de betekenis van 

de rode  

woorden en kan ze gebruiken 

in een zin. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

https://youtu.be/3g6iHk3jc54  

 

Rode woorden: kopies deel 1 en deel 2 

 

Computer 

 

Werkblad + verbetersleutel 

Stapjes: 

1/ Je bekijkt het instructiefilmpje. 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. 

 

Maak ook de oefeningen op Kweetet: ‘Mijn huiswerk’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31X23ZAg-3A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=31X23ZAg-3A&feature=youtu.be
https://youtu.be/3g6iHk3jc54


Technisch lezen:  

nieuwe leestekst 

les 11.2 

 

 

Doel:  

Ik lees in een vlot tempo. 
 

Wat heb ik nodig? 
 

Opname van de leesles : Waar vind ik het? 

 

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

Werkblad leesles 11.2 oef 1, 2 en 3 

 

Lat, geodriehoek,… (om mee te volgen) 

 

 

Stapjes:  

1/ Neem de werkbladen van de leesles 11.2  

 

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)  

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eMCpQDXlaeU
https://www.vandale.be/opzoeken


Woensdag 13 mei 2020 
Wiskunde: herhaling – kloklezen over 

en voor  

 

 

Doel:  

Ik kan de wijzerklok tot op 5 minuten 

over en voor het uur aflezen en 

noteren. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

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

leerjaar/analoge-klok-tot-op-5-min-deel-1-manier-1 
 

of: surf naar xnapda.be  filmpjes  3de leerjaar  

instructiefilmpjes  wiskunde  meten  analoge 

klok tot op 5 min. (deel 1: manier 1) 
 

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 5: de tijd aflezen: analoog tot op 5 minuten  

- Reken Maar! Blok 5: de wijzerklok lezen tot op 5 minuten voor en over het uur 

 

Taal : Herhaling taalbeschouwing 

 

- Verzamelnamen 

- Samenstellingen 

- Afleidingen  
 

 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

https://youtu.be/LTv5CEiX-TA  
 

Bekijk ook volgende filmpjes zeker: 

Verzamelnamen: https://youtu.be/ZRpMv2dvd6A  

Alfabetisch rangschikken: 

https://youtu.be/pBpjULXtygY  

Samenstellingen: https://youtu.be/4hQ7fas59K8  

 

Scheurblok: Taalbeschouwing oefening 16 en 17 
 

Pen en een groene balpen 

 

Verbeterblaadje 
 

Alfabeestje p. 39 en 46 

https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/analoge-klok-tot-op-5-min-deel-1-manier-1
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/analoge-klok-tot-op-5-min-deel-1-manier-1
https://youtu.be/LTv5CEiX-TA
https://youtu.be/ZRpMv2dvd6A
https://youtu.be/pBpjULXtygY
https://youtu.be/4hQ7fas59K8


Stapjes: 

 

1/ Bekijk alle instructiefilmpjes. Dit kan je doen zoveel je maar wil. 

 

2/ Neem nu je Alfabeestje op p. 39. Lees nummer 3 nog eens.  

 

3/ Neem oefening 16 en los de oefeningen op. 

 

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

    Je kan daarna de foutjes zelf verbeteren. 

 

 

5/ Neem nu je Alfabeestje op p. 46 en lees deze bladzijde volledig. 

 

6/ Neem oefening 17 en los de oefeningen op. 

 

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

    Je kan daarna de foutjes zelf verbeteren. 

 

Maak ook de oefeningen op Kweetet: ‘Mijn huiswerk’ 

 

 

 

  



Donderdag 14 mei 2020 
Wiskunde: nieuwe leerstof – cijferen 

delen 

 

 

Doel:  

Ik kan cijferend delen tot 1000 (T is 

niet deelbaar).  

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WGWKdjBObD8 
 

Werkblaadje: cijferend delen 
 

Potlood, gom, groene balpen, kladblaadje 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: 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 : Herhaling taalbeschouwing  
 

- Begin- en eindrijm 

- Leestekens 

 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

 

https://youtu.be/-QYZBypTD4w  
 

Bekijk ook volgend filmpje zeker: 

https://youtu.be/0YawNbl704Y   
 

Scheurblok: Taalbeschouwing oefening 18 en 23 
 

Pen en een groene balpen 

 

Verbeterblaadje 
 

Alfabeestje p. 40 en 50 

Stapjes: 

1/ Bekijk beide instructiefilmpjes. Dit kan je doen zoveel je maar wil. 

 

2/ Neem nu je Alfabeestje op p. 40. Lees nummer 4 nog eens.  

 

3/ Neem oefening 18 en los de oefeningen op. 

 

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

    Je kan daarna de foutjes zelf verbeteren. 

 

5/ Neem nu je Alfabeestje op p. 50 en lees deze bladzijde volledig. 

 

6/ Neem oefening 23 en los de oefeningen op. 

 

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

    Je kan daarna de foutjes zelf verbeteren. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WGWKdjBObD8
https://youtu.be/-QYZBypTD4w
https://youtu.be/0YawNbl704Y


Maak ook de oefeningen op Kweetet: ‘Mijn huiswerk’ 

 

Spelling: 

Thema 8 Les 8.5 

oef 9 en oef 10 

apenafspraak 

 

Doel:  

Ik kan de apenafspraak toepassen. 

Ik kan de geleerde afspraken gebruiken in 

een zin. 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  
 

Inloggen op Bingel ‘Mijn taken’: 

Instructiefilmpje verenkelen 
 

Opname van het dictee : Waar vind ik het? 

 

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

vB_cjazouw 

 

Alfabeestje: p.14 
 

 

Werkblad :  

- Spelling thema 8 les 8.5 oef 9 en 10 
 

Verbetersleutel 
 

Blauwe balpen, groene balpen, lat 

Stapjes: 

1/ Bekijk het filmpje. 

 

2/ Neem nu het werkblad ‘Spelling thema 8 les 8.5 apenafspraak’  en maak oefening 9. 

 

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

 

4/ Luister naar het dictee bij oefening 10 en vul de zinnen in. Denk aan hoofdletters en 

leestekens! 

 

5/ 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vB_cjazouw
https://www.youtube.com/watch?v=-vB_cjazouw


Vrijdag 15 mei 2020 
Wiskunde: nieuwe leerstof - 

oppervlakte 

 

 

Doel:  

Ik kan de oppervlakte aanduiden en 

berekenen (hokjes tellen).  

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  
 
https://youtu.be/zwJLku6mKj0  
 

Werkblaadje: oppervlakte 
 

Potlood, gom, groene balpen, kladblaadje, 

kleurpotlood 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.  

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 Plus: Sprong 11: oppervlakte (vakjes tellen)  

- Rekensprong Plus: Sprong 11: omtrek en oppervlakte  
 

 

Taal : Herhaling taalbeschouwing  
 

- De stam en de infinitief  

- De persoonsvorm 
 

 

 

 

Wat heb ik nodig? 
 

Instructiefilmpje: Waar staat het?  

https://youtu.be/dnz319oTfK8  
 

Bekijk ook volgend filmpje zeker: 

https://youtu.be/7f8k9BclgBo  

 

Scheurblok: Taalbeschouwing oefening 19 
 

Pen en een groene balpen 

 

Verbeterblaadje 
 

Alfabeestje p. 57 en 58 

Stapjes: 

1/ Bekijk beide instructiefilmpjes. Dit kan je doen zoveel je maar wil. 

 

2/ Neem nu je Alfabeestje op p. 57 en 58. Lees nog eens opnieuw.  

 

3/ Neem oefening 19 en los de oefeningen op. 

 

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

    Je kan daarna de foutjes zelf verbeteren. 
 

 

Maak ook de oefeningen op Kweetet: ‘Mijn huiswerk’ 

 

 

https://youtu.be/zwJLku6mKj0
https://youtu.be/dnz319oTfK8
https://youtu.be/7f8k9BclgBo


Spelling: 
katten- en apenafspraak 

 

Doel:  

Ik kan de katten- en apenafspraak 

toepassen. 

Wat heb ik nodig? 
 
  
Werkblaadje: woordzoeker 
 

Stift of potlood, een groene balpen  

 

verbetersleutel 
 

 

Stapjes: 

1/ Neem het werkblad met de woordzoeker. Er zitten 10 apenwoorden en 10 kattenwoorden 

verstopt. Horizontaal (van links naar rechts) of verticaal (van boven naar onder). 

 

2/ Kleur de hokjes van het gevonden woord. 

 

Tip:  

Vergeet niet om je woord aan te duiden als je het gevonden hebt. 

 

Veel succes! 

Prettig weekend! 
 

 

 


