
Takenlijst 

maandag 20 – vrijdag 24 april 2020 

DAG  Maandag 20/4 Dinsdag 21/4 Woensdag 22/4 Donderdag 23/4 Vrijdag 24/4 

 rekenen Target 5 les 9 Target 5 les 8 Target 5 les 12 Target 5 les 13 Target 5 les 16 

MOET taal Woordpakket 24 (1) 
Een lente vol 

woorden 

Woordpakket 24 

(2) 

Het nieuwsgierige 

madeliefje 
Een lente vol actie 

 foptoets Cijferen 2 
Woordpakket 21 – 

23 
Tafels tot 1 000 

Wie doet iets in de 

zin? 
Cijferen 1 

MAG  
Een bloem van 

kroonkurken 
Lente in onze tuin Klik, klak,klaar 

Dierenpaspoort 

waterdier 
Lenteyoga 

 

Dit is een planning die wij voorstellen. Je hoeft je hier niet helemaal aan te houden. Wil je graag wat meer werken op de ene 

dag en dan wat minder de volgende dag, dan kan je dat zeker doen. 

Misschien moet je wel afspreken binnen je gezin wie wanneer de pc of tablet kan gebruiken.  

Probeer om elke dag iets te doen en zo kun je deze lessen zeker afwerken tegen vrijdag.  

Laat zeker niet al het werk liggen, volgende week komt er uiteraard een nieuwe takenlijst. 

 

 



DAG  maandag 20/4 Hoe ga ik te werk? 

 rekenen Target 5 les 9 

1. Bekijk het filmpje via volgende QR-code of link.  

https://bit.ly/2xsFHGs 

 

2. Volg de uitleg van meester Wim om deze les in je 

rekenschrift te maken. 

3. Kijk je werkblad na met de correctiesleutel. 

MOET taal Woordpakket 24 (1) 

1. Bekijk het werkblad woordpakket 24 (1) 

a. Lees de woorden van het woordpakket grondig na. 

b. Bekijk de spellingsregels onder de woorden. 

2. Noteer de woorden in de juiste kolom. 

3. Controleer jezelf met behulp van de correctiesleutel. 

4. Neem je bundel woordpakketten bij woordpakket 24 en maak de voorkant. 

 foptoets Cijferen 2 

1. Bekijk het stappenplan ‘foptoetsen in bookwidgets’ 

2. Ga naar de website via deze QR-code of link. 

          https://bit.ly/3ejWFr6 

 

3. Maak de foptoets volgens het stappenplan. 

MAG  Een bloem van kroonkurken 

1. Bekijk het stappenplan ‘Een bloem van kroonkurken’ 

2. Verzamel het nodige materiaal. 

3. Volg de stappen om je eigen bloem te maken. 

 

 

https://bit.ly/2xsFHGs
https://bit.ly/3ejWFr6


DAG  dinsdag 21/4 Hoe ga ik te werk? 

 rekenen Target 5 les 8 

1. Bekijk het filmpje via volgende QR-code of link.  

                         https://youtu.be/IRbMRj6xKg0 

 

2. Volg de uitleg van juf Hannelore om deze les in je 

rekenschrift te maken. 

3. Kijk je werkblad na met de correctiesleutel. 

MOET taal Een lente vol woorden 

1. Neem je bundel taal ‘Lente’ 

2. Lees de opdrachten bij de les ‘Een lente vol woorden’ 

3. Los de opdrachten op. 

Deze link of QR-code kan je helpen:  

https://www.spreekwoord.nl/ 

4. Controleer jezelf met behulp van de correctiesleutel. 

 foptoets Woordpakket 21 – 23 

1. Bekijk het stappenplan ‘foptoetsen in bookwidgets’ 

2. Ga naar de website via deze QR-code of link. 

 

https://bit.ly/2yfOMlF 

           

3. Maak de foptoets volgens het stappenplan. 

MAG  Lente in onze tuin 

1. Bekijk het werkblad ‘Lente in onze tuin’ 

2. Ga naar buiten en voer de opdrachten die mogelijk zijn bij jou uit. 

3. Geniet van de lente! 

 

https://youtu.be/IRbMRj6xKg0
https://www.spreekwoord.nl/
https://bit.ly/2yfOMlF


DAG  woensdag 22/4 Hoe ga ik te werk? 

 rekenen Target 5 les 12 

1. Bekijk het filmpje via volgende QR-code of link.  

                https://youtu.be/N_25q9XBkG8 

 

2. Volg de uitleg van juf Hannelore om deze les in je 

rekenschrift te maken. 

3. Kijk je werkblad na met de correctiesleutel. 

MOET taal Woordpakket 24 (2) 

1. Bekijk het werkblad woordpakket 24 (2) en lees de 

opdracht. 

2. Beluister het dictee via deze link of QR-code. 

                  https://youtu.be/GNAXfO9DZWI 

 

3. Neem je bundel woordpakketten bij woordpakket 24 en 

maak de achterkant. 

 foptoets Tafels tot 1 000 

1. Bekijk het stappenplan ‘foptoetsen in bookwidgets’ 

2. Ga naar de website via deze QR-code of link.  

          https://bit.ly/2xl7etk 

 

3. Maak de foptoets volgens het stappenplan. 

MAG  Klik, klak, klaar 

1. Verzamel het nodige materiaal. 

2. Lees de opdracht en vul de vragen in. 

3. Kijk je antwoorden na met de verbetersleutel. 

4. Neem die gekke foto’s zoals in de tekst. 

 

 

https://youtu.be/N_25q9XBkG8
https://youtu.be/GNAXfO9DZWI
https://bit.ly/2xl7etk


 

DAG  Donderdag 23/4 Hoe ga ik te werk? 

 rekenen Target 5 les 13 

1. Bekijk het filmpje via volgende QR-code of link.  

                https://youtu.be/cx0OmvR4jHM 

 

2. Volg de uitleg van juf Hannelore om deze les in je 

rekenschrift te maken. 

3. Kijk je werkblad na met de correctiesleutel. 

MOET taal Het nieuwsgierige madeliefje 

1. Neem je bundel taal ‘Lente’. 

2. Lees de tekst over het nieuwsgierige madeliefje. 

3. Los de opdrachten op. 

4. Controleer jezelf met behulp van de correctiesleutel. 

 foptoets Wie doet iets in de zin? 

1. Bekijk het stappenplan ‘foptoetsen in bookwidgets’ 

2. Ga naar de website via deze QR-code of link.  

https://bit.ly/2VqzZwB 

 

3. Maak de foptoets volgens het stappenplan. 

MAG  Dierenpaspoort waterdier 

1. Lees het stappenplan ‘informatie opzoeken op internet’ 

2. Kies een waterdier en zoek informatie over dat dier op volgens het 

stappenplan. 

3. Vul het dierenpaspoort in. 

 

https://youtu.be/cx0OmvR4jHM
https://bit.ly/2VqzZwB


 

DAG  Vrijdag 24/4 Hoe ga ik te werk? 

 rekenen Target 5 les 16 

1. Bekijk het filmpje via volgende QR-code of link.  

https://bit.ly/34IoLI1 

 

2. Volg de uitleg van meester Wim om deze les in je 

rekenschrift te maken. 

3. Kijk je werkblad na met de correctiesleutel. 

MOET taal Een lente vol actie 

1. Bekijk het filmpje via volgende QR-code of link.  

https://bit.ly/2VCzv6I 

 

2. Volg de uitleg van meester Wim om de les ‘Een lente 

vol actie’ in je bundel taal ‘lente’ te maken. 

3. Kijk je werkblad na met de correctiesleutel. 

 foptoets Cijferen 1 

1. Bekijk het stappenplan ‘foptoetsen in bookwidgets’ 

2. Ga naar de website via deze QR-code of link. 

               https://bit.ly/2Vnj26i 

 

3. Maak de foptoets volgens het stappenplan. 

MAG  Lenteyoga 

1. Bekijk het filmpje via deze QR-code of link.  

https://www.youtube.com/watch?v=uJ9scttHdUQ  

 

2. Voer de oefeningen uit zoals de dame op het filmpje 

toont. 

 

https://bit.ly/34IoLI1
https://bit.ly/2VCzv6I
https://bit.ly/2Vnj26i
https://www.youtube.com/watch?v=uJ9scttHdUQ

