
 

Maandag 20/04 Dinsdag 21/04 Woensdag 22/04 Donderdag 23/04 Vrijdag 24/04 

Rekenen:  
Kommagetallen tot op t 
Wat heb je nodig? 

● Instructiefilmpje (zie 

Bingel ‘Reken Maar’) 

● Bundeltje rekenen 

 

Wat moet je doen? 

● Instructiefilmpje 

bekijken 

● Lezen uitleg 

kommagetallen (zie 

rekenbundeltje) 

● Oefeningen in 

rekenbundeltje maken 

(zie ‘kommagetallen tot 

op t’) 

Rekenen: 
Kommagetallen tot op h 
Wat heb je nodig? 

● Instructiefilmpje (zie 

Bingel ‘Reken Maar’) 

● Bundeltje rekenen 

 

Wat moet je doen? 

● Instructiefilmpje 

bekijken  

● Lezen uitleg 

kommagetallen (zie 

rekenbundeltje) 

● Oefeningen in 

rekenbundeltje maken 

(zie ‘kommagetallen 

tot op h’) 

Rekenen:  
Kommagetallen tot op d 
Wat heb je nodig? 

● Instructiefilmpje (zie 

Bingel ‘Reken Maar’) 

● Bundeltje rekenen 

 

Wat moet je doen? 

● Instructiefilmpje 

bekijken  

● Lezen uitleg 

kommagetallen (zie 

rekenbundeltje) 

● Oefeningen in 

rekenbundeltje maken 

(zie ‘kommagetallen tot 

op d’) 

Rekenen:  
Herhaling kommagetallen 

tot op t, h en d 

Wat heb je nodig? 

● Bingel 

 

 

Wat moet je doen? 

● Oefeningen maken die 

klaarstaan op Bingel 

 

Rekenen:  
11u: vragenrondje  

(Google – Meet) 

 

 

 

Lezen: Boekenkast 

 
Wat heb je nodig? 

● Bingel 

 

Wat moet je doen? 

● Kies een boekje of 

strip. 

● Lees een kwartiertje in 

je gekozen boekje of 

strip. 

Spelling: Verenkelen en 

verdubbelen 
Wat heb je nodig? 

● Bundeltje taal 

 

Wat moet je doen? 

● Lees aandachtig de 

spellingweter (zie 

taalbundeltje les 

‘verenkelen en 
verdubbelen’) 

● Oefeningen maken in 

taalbundeltje 

Taal (BL): Oud, ouder, 

oudst (tekstsoorten) 
Wat heb je nodig? 

● Bundeltje taal 

 

Wat moet je doen? 

● Lees aandachtig de 

tekstjes (zie 

taalbundeltje les ‘oud, 

ouder, oudst’: 

tekstsoorten) 

● Oefeningen maken in 

taalbundeltje 

Taal (BL): Oud, ouder, 
oudst (open en gesloten 
vragen) → deel 1 
Wat heb je nodig? 

● Bundeltje taal 

 

Wat moet je doen? 

● Lees aandachtig de 

tekst (zie 

taalbundeltje les ‘oud, 

ouder, oudst’: open en 

gesloten vragen) 

● Oefeningen maken in 

taalbundeltje 

Taal (BL): Oud, ouder, 
oudst (open en gesloten 
vragen) → deel 2 
Wat heb je nodig? 

● Bundeltje taal 

 

Wat moet je doen? 

● Lees aandachtig de 

tekst (zie taalbundeltje 

les ‘oud, ouder, oudst’) 

● Oefeningen maken in 

taalbundeltje 

 



Frans: unité 4 

 
Wat heb je nodig? 

● Bingel 

 

Wat moet je doen? 

    Unité 4 : Dag 1 

● Oefening 1 en 2  

Frans: unité 4 

 
Wat heb je nodig? 

● Bingel 

 

Wat moet je doen? 

    Unité 4 : Dag 2 

● Oefening 1 en 2  

● woordjes uit het 

hoofd leren 

 

Frans: unité 4 

 
Wat heb je nodig? 

● Bingel 

 

Wat moet je doen? 

    Unité 4 : Dag 3 

● Oefening 1 en 2 en 4 

Frans: unité 4 

 
Wat heb je nodig? 

● Bingel 

 

Wat moet je doen? 

    Unité 4 : Dag 4 

● Oefening 1 en 2 en 5 

Frans: unité 4 

 
Wat heb je nodig? 

● Bingel 

 

Wat moet je doen? 

     Unité 4 : Dag 5 

● Oefening 1 en 2 en 6 

 

15u: vragenrondje  

(Google – Meet) 

15u: vragenrondje  

(Google – Meet) 

11u: vragenrondje 

(Google – Meet) 
  

Klaar? Duid aan hoe het 

vandaag gegaan is: 

               

Klaar? Duid aan hoe het 

vandaag gegaan is: 

               

Klaar? Duid aan hoe het 

vandaag gegaan is: 

               

Klaar? Duid aan hoe het 

vandaag gegaan is: 

               

Klaar? Duid aan hoe het 

vandaag gegaan is: 

               

 


