
Week 12 
Vak Maandag  

16-3-2020 
Dinsdag 

17-3-2020 
Woensdag 
18-3-2020 

Donderdag 
19-3-2020 

Vrijdag 
20-3-2020 

Rekenen 
 
± 45 min. 

- - B6, W1, L1 
Doel: Ik oefen rekenen 
met verhoudingen. 
 
Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 

B6, W1, L3 
Doel: Ik oefen breuken 
vermenigvuldigen en 
delen. 
 
Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 

B6, W1, L5 
Doel: Ik herhaal 
cijferend optellen, 
aftrekken en delen. 
 
Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 
 

Spelling 
 
± 15 min. 

- - B5, W3, L1 
Doel: Ik herhaal het 
koppelteken. 

B5, W3, L2 
Doel: Ik herhaal het 
tremawoord. 

B5, W3, L5 
Doel: Ik oefen met alle 
categorieën. 
 

Project 
 
 

- - Werken in het werkboek van de Tweede Wereldoorlog. Alles is af op 3 
april. 
 
Doel: Ik kan uitleggen wat er is gebeurd tijdens de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog (waarom en hoe is het begonnen?, wat zijn gebeurtenissen 
tijdens de oorlog?, wat en wanneer is het einde?)  
 

Verkeer 
 
± 25 min. 

- - Les 1 & 2 
Doel: Ik maak af wat ik 
op school niet af had. 

Les 3 & 4 
Doel: Ik leer de 
verkeersregels. 
 

Les 5 & 6 
Doel: Ik leer de 
verkeersregels. 

Taal  - - 
 

Schrijf een verhaal over een gebeurtenis waarin je elementen combineert 
voor een nieuw verhaal.  
à Denk aan wie zijn er?, waar zijn ze?, wat beleven ze?, wat maken ze 
mee?, wat voelen ze?, waarom zijn ze daar?, hoe ziet de omgeving eruit? 



 
Doel: Ik maak mijn verhaal af. (Het is getypt met lettertype Arial en  
lettergrootte 11 à minimaal 1 en maximaal 2 A4) 
 

Beeldende vorming  
 

- - Eigen tijdlijn maken van oorlog tot oorlog à 1914 t/m 1945 
 

Lezen 
 
± 30 min. 

- - Je leest iedere dag minstens een halfuur in je boek. Geef op dinsdag 17 
maart door welk boek je leest. Houd een logboek bij met de datum en het 
aantal gelezen pagina’s. 
 

Begrijpend lezen 
 
± 45 min. 

- - Nieuwsbegrip 
Les van deze week 
 

  
 

 
Week 13 

Vak Maandag  
23-3-2020 

Dinsdag 
24-3-2020 

Woensdag 
25-3-2020 

Donderdag 
26-3-2020 

Vrijdag 
27-3-2020 

Rekenen 
 
± 45 min. 

B6, W2, L10 
Doel: Ik herhaal 
cijferend optellen, 
aftrekken en delen. 
 
Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 

B6, W3, L11 
Doel: Ik oefen 
tijdsverschil 
uitrekenen. 
 
Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 

B6, W3, L13 
Doel: Ik oefen de 
snelheid uitrekenen. 
 
Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 

B6, W3, L15 
Doel: Ik herhaal 
ongelijknamige 
breuken optellen, 
aftrekken, 
vermenigvuldigen en 
delen. 
 
Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 

B6, W4, T1 
Doel: Ik herhaal de 
doelen van dit blok. 
 
Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 

Spelling 
 
± 15 min. 

B5, W4, L1 
Doel: Ik oefen met alle 
categorieën. 

B5, W4, L2 
Doel: Ik oefen met alle 
categorieën. 

B5, W4, L4 
Doel: Ik oefen met alle 
categorieën. 

B5, W4, L5 
Doel: Ik oefen met alle 
categorieën. 

- 



Project Werken in het werkboek van de Tweede Wereldoorlog. Alles is af op 3 april. 
 
Doel: Ik kan uitleggen wat er is gebeurd tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog (waarom en hoe is het begonnen?, wat zijn 
gebeurtenissen tijdens de oorlog?, wat en wanneer is het einde?)  

Verkeer 
 
± 25 min. 

Les 7 & 8 
Doel: Ik leer de 
verkeersregels. 

- Les 9 & 10 
Doel: Ik leer de 
verkeersregels. 

- Les 11 & 12 
Doel: Ik leer de 
verkeersregels. 

Taal  Schrijf een verhaal over een gebeurtenis waarin je elementen combineert voor een nieuw verhaal.  
à Denk aan wie zijn er?, waar zijn ze?, wat beleven ze?, wat maken ze mee?, wat voelen ze?, waarom zijn ze daar?, hoe ziet 
de omgeving eruit? 
Doel: Ik maak mijn verhaal af. (Het is getypt met lettertype Arial en lettergrootte 11 à minimaal 1 en maximaal 2 A4) 

Beeldende vorming  Eigen tijdlijn maken van oorlog tot oorlog à 1914 t/m 1945 
 

Lezen 
 
± 30 min. 

Je leest iedere dag minstens een halfuur in je boek. Geef op dinsdag 17 maart door welk boek je leest. Houd een logboek bij 
met de datum en het aantal gelezen pagina’s. 
 

Begrijpend lezen 
 
± 45 min. 

  Nieuwsbegrip 
Les van deze week 
 

 Nieuwsbegrip 
Archief les à 
Laatste noordelijke 
witte 
neushoornmannetje 
overleden 
Week 13/2018 

 
Week 14 

Vak Maandag  
30-3-2020 

Dinsdag 
31-3-2020 

Woensdag 
1-4-2020 

Donderdag 
2-4-2020 

Vrijdag 
3-4-2020 

Rekenen 
 
± 45 min. 

B6, W4, T2 
Doel: Ik herhaal de 
doelen van dit blok. 
 

B7, W1, L1 
Doel: Ik oefen het 
gemiddelde 
berekenen.  
 

B7, W1, L3 
Doel: Ik oefen 
oppervlakte bepalen. 
 

B7, W1, L4 
Doel: Ik oefen met 
oppervlakte 
berekenen. 
 

B7, W1, L5 
Doel: Ik herhaal 
cijferend optellen en 
aftrekken met 
decimale getallen.  



Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 

Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 

Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 

Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 

 
Extra: werelden die bij 
de les horen. 
(maximaal een half uur 
per dag) 

Spelling 
 
± 15 min. 

B6, W1, L1 
Doel: Ik herhaal het 
trema meervoud. 

B6, W1, L2 
Doel: Ik herhaal de 
leenwoorden. 

B6, W1, L4 
Doel: Ik oefen met alle 
categorieën. 

B6, W1, L5 
Doel: Ik oefen met alle 
categorieën. 

- 

Project Werken in het werkboek van de Tweede Wereldoorlog. Alles is af op 3 april. 
 
Doel: Ik kan uitleggen wat er is gebeurd tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog (waarom en hoe is het begonnen?, wat zijn 
gebeurtenissen tijdens de oorlog?, wat en wanneer is het einde?)  

Verkeer 
 
± 25 min. 

- Les 13 & 14 
Doel: Ik leer de 
verkeersregels. 

- Les 15 & 16 
Doel: Ik leer de 
verkeersregels. 

- 

Taal  Schrijf een verhaal over een gebeurtenis waarin je elementen combineert voor een nieuw verhaal.  
à Denk aan wie zijn er?, waar zijn ze?, wat beleven ze?, wat maken ze mee?, wat voelen ze?, waarom zijn ze daar?, hoe ziet 
de omgeving eruit? 
Doel: Ik maak mijn verhaal af. (Het is getypt met lettertype Arial en lettergrootte 11 à minimaal 1 en maximaal 2 A4) 

Beeldende vorming  Eigen tijdlijn maken van oorlog tot oorlog à 1914 t/m 1945 
 

Lezen 
 
± 30 min. 

Je leest iedere dag minstens een halfuur in je boek. Geef op dinsdag 17 maart door welk boek je leest. Houd een logboek bij 
met de datum en het aantal gelezen pagina’s. 
 

Begrijpend lezen 
 
± 45 min. 

  Nieuwsbegrip 
Les van deze week 
 

 Nieuwsbegrip 
Archief les à 
Decibelgrens bij 
concerten.  
Week 14/2018 
 

 


