
Takenlijst 

maandag 20 – vrijdag 24 april 2020 

 

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.  
 

 

 

DAG  maandag 27/4 dinsdag 28/4 woensdag 29/4 donderdag 30/4 vrijdag 01/05 

 rekenen Target 5 les 14 
Target 5 les 18 

(oef 3 NIET) 
Target 5 les 15 Target 5 les 19 klok 

MOET taal Woordpakket 25 (1) 
Luisteren naar de 

lente 
Woordpakket 25 (2) Ra ra ra 

Elke kikker kan wel 

een pad gebruiken 

 foptoets Hoofdrekenen 1 Woordpakket 24 Cijferen 3 Klok 1 
Wat doet iemand in 

de zin? 

MAG  Water zuiveren De lente van Vivaldi 
Waterzuiverheid 

testen 
Bloemencatwalk 

Een veld vol 

madeliefjes 



DAG  maandag 27/4 Hoe ga ik te werk? 

 rekenen Target 5 les 14 

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

https://youtu.be/6Ur8poHjSng 

 

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 25 (1) 

1. Bekijk het werkblad woordpakket 25 (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 Hoofdrekenen 1 

1. Bekijk het stappenplan ‘foptoetsen in bookwidgets’ 

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

          https://bit.ly/3b8xOnS 

 

3. Maak de foptoets volgens het stappenplan. 

MAG  Water zuiveren 

1. Bekijk het stappenplan ‘Water zuiveren’ 

2. Verzamel het nodige materiaal. 

3. Zuiver vuil water uit een vijver, beek, sloot… . 

 

 

 

https://youtu.be/6Ur8poHjSng
https://bit.ly/3b8xOnS


 

DAG  dinsdag 28/4 Hoe ga ik te werk? 

 rekenen 
Target 5 les 18 

 

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

https://bit.ly/2Y1OHwM 

 
 

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 Luisteren naar de lente 

1. Neem de les ‘Luisteren naar de lente’ in je bundel taal 

‘lente’.  

2. Bekijk de afbeeldingen die op die pagina staan.  

3. Luister naar de gedichten via deze link of QR-code. 

https://bit.ly/2xLi8J6 
 

4. Zet het cijfer van het gedicht bij de afbeelding waar 

het gedicht volgens jou bij past. 

5. Kijk je werkblad na met de correctiesleutel. 

 foptoets Woordpakket 24 

1. Bekijk het stappenplan ‘foptoetsen in bookwidgets’ 

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

          https://bit.ly/2K4uE8W 

 

3. Maak de foptoets volgens het stappenplan. 

MAG  De lente van Vivaldi 

1. Bekijk het werkblad ‘De lente van Vivaldi’ 

2. Los de vragen bij de tekstjes op. 

3. Bekijk, maar beluister vooral, de filmpjes en los er de vraagjes bij op. 

4. Kijk je werk na met de verbetersleutel. 

https://bit.ly/2Y1OHwM
https://bit.ly/2xLi8J6
https://bit.ly/2K4uE8W


 

DAG  woensdag 29/4 Hoe ga ik te werk? 

 rekenen Target 5 les 15 

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

https://bit.ly/2zs8hZ3 

(let op: in de titel van het filmpje wordt les 18 

vermeld, maar dit filmpje gaat wel degelijk over les 

15) 

 

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 25 (2) 

1. Bekijk het werkblad woordpakket 25 (2) en lees de 

opdracht. 

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

                  https://youtu.be/JroTszHk74Q 

 

3. Neem je bundel woordpakketten bij woordpakket 25 

en maak de achterkant. 

 foptoets Cijferen 3 

1. Bekijk het stappenplan ‘foptoetsen in bookwidgets’ 

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

          https://bit.ly/3a9JzJz 

 

3. Maak de foptoets volgens het stappenplan. 

MAG  Waterzuiverheid testen 

1. Bekijk het stappenplan ‘Water zuiveren’ 

2. Verzamel het nodige materiaal. 

3. Bekijk de waterzuiverheid in een beek, sloot, vijver… 

https://bit.ly/2zs8hZ3
https://youtu.be/JroTszHk74Q
https://bit.ly/3a9JzJz


 

DAG  donderdag 30/4 Hoe ga ik te werk? 

 rekenen Target 5 les 19 

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

https://youtu.be/FYPsh7BFcNE 

 

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 Ra ra ra 

1. Neem de les ‘Ra ra ra’ in je bundel taal ‘lente’. 

2. Ga stap per stap te werk om een raadsel te maken. 

3. Als je raadsel klaar is, controleer het op schrijffouten en schrijf het in het 

net. 

4. Laat je huisgenoten je raadsel oplossen. Je mag het ons steeds bezorgen, 

dan raden wij! 

 foptoets Klok 1 

1. Bekijk het stappenplan ‘foptoetsen in bookwidgets’ 

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

          https://bit.ly/2RzL5hu 

 

3. Maak de foptoets volgens het stappenplan. 

MAG  Bloemencatwalk 

1. Bekijk het stappenplan ‘Bloemencatwalk 

2. Verzamel het nodige materiaal. 

3. Voer alle stappen uit en maak zo je eigen bloemencatwalk. 

4. Zet je je filmpje op facebook of bezorg je het ons via mail? Wij zijn 

benieuwd!!! 
 

https://youtu.be/FYPsh7BFcNE
https://bit.ly/2RzL5hu


 

DAG  vrijdag 01/05 Hoe ga ik te werk? 

 rekenen 
Klok tot op 10 minuten analoog 

en digitaal 

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

https://youtu.be/w14jCA3ZFO8 

 

2. Volg de uitleg van juf Hannelore om het werkblad ‘klok 

tot op 10 minuten analoog en digitaal’ te maken. 

3. Kijk je werkblad na met de correctiesleutel. 

MOET taal 
Elke kikker kan wel een pad 

gebruiken 

1. Neem je bundel taal ‘Lente’ bij de ‘Elke kikker kan wel een pad gebruiken’. 

2. Lees de tekst over de kikker en de pad. 

3. Los de opdrachten op. 

4. Controleer jezelf met behulp van de correctiesleutel. 

 foptoets Wat doet iemand 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  Een veld vol madeliefjes 

1. Bekijk het stappenplan ‘Een veld vol madeliefjes’ 

2. Verzamel het nodige materiaal. 

3. Voer alle stappen uit en maak zo je veld vol madeliefjes. 

4. Neem je een foto van je veld en post je het op facebook of stuur je het ons 

door via mail? 
 

https://youtu.be/w14jCA3ZFO8
https://bit.ly/2VqzZwB

