
 
 

Maandag 11mei  2020 

 

Wiskunde – optellen tot 20 (met en 

zonder brug) 

Wat heb ik nodig? - Wb katapult 6 p. 6  

- rakkertje p. 20 en 22 

- blokjes en staafjes/eierdozen 

- potlood 

- filmpjes: 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-zonder-

brug-te-e-e-te 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-

brug-herhaling-schematisch 

Hoe ga ik te werk? Stap 1:  bekijk eventueel de filmpjes nog eens 

Stap 2: maak de oefeningen in je werkboek p. 6 

oefening 5 doen we later in de klas! 

Stap 3: Controleer je werk. Vanavond staat de 

correctiesleutel op klasbord. 

  

 

 

Taal – dictee 

Wat heb ik nodig? - Wb p.30 en  31(dictee)/ Rani: p. 42 

- schrijfpotlood 

- filmpje deel 1: 6 woorden/ deel 2: 6 woorden/ deel 3: 

alle woorden worden nog eens gezegd! 

Hoe ga ik te werk? Stap 1: neem je werkboekje p. 31 en je schrijfpotlood; 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-zonder-brug-te-e-e-te
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-zonder-brug-te-e-e-te
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch


 
 

 

 

 

 

 

 

 

luister eerst naar het woord; de juf zegt het woord nog 

eens opnieuw; nu schrijf je het woord op! Schrijfletters 

die we al geleerd hebben ook gebruiken! (filmpje 1 en 

2) 

Stap 2: Alle woorden worden nog eens herhaald 

(filmpje 3) 

Stap 3: los p. 30 op. Oefening 1: Kies uit: scheer, oor, 

speer, geur, boor, kleur. Oefening 2: dat kan of dat kan 

niet! 

Stap 3: Controleer je werk (correctiesleutel: vanavond 

op klasbord) 

Lezen 

Wat heb ik nodig? - dikke leesboekje p. 30-31 + ‘ik ken’/ ‘weet jij het?’ 

- filmpjes klasbord (4) 

Hoe ga ik te werk? Stap 1:  lezen in dikke leesboekje p.30 en 31. Eerst juf 

herhalen, volg wel mee in je boek! 

Stap 2: ‘ik ken’ en ‘weet jij het?’ 

Stap 3: Zelf luidop lezen van leesblaadjes 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wero – T7 ‘Oei, ik groei!’ les 7 
 

Wat heb ik nodig? - WB Mundo T7 p. 17-18  

- Schrijfpotlood 

- 2 blaadjes papier + potlood 

- Beker met water 

- Touwtje 

- Bal(letje) 

- Instructiefilmpje: https://youtu.be/nbijTx7taZg  

 

Hoe ga ik te werk? Stap 1: Kijk naar het filmpje. 

 

Stap 2: Maak de oefeningen in je werkboek p. 17 en 

18. 

 

Stap 3: Vanavond komt de correctiesleutel online. 

Controleer je werk. Je gebruikt de correctiesleutel en je 

groene balpen. 

 

https://youtu.be/nbijTx7taZg


 
 
 

Dinsdag 12 mei 2020 

 

 

Wiskunde – aftrekken tot 20 (met en 

zonder brug) 

Wat heb ik nodig? - Katapult 6 p. 7 

- schrijfpotlood 

- blokjes, staafjes en eierdozen 

- filmpjes: 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-

brug-met-concreet-materiaal 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-

brug-herhaling-schematisch 

Hoe ga ik te werk Stap 1: bekijk eventueel de filmpjes nog eens 

Stap 2: maak de oefeningen in je werkboek p. 

7.Oefening 5 doen we later in de klas! 

Stap 3: Controleer je werk. (correctiesleutel) 

  

 

  

 

 

Taal – woorden met –eeuw, -ieuw, -

uw 

Wat heb ik nodig? - We beginnen vandaag in boekje kern 10! wb p. 1 en 

2 / Rani p. 1, 2 en 3 

- schrijfpotlood 

- dikke leesboekje p. 2 en 3/ Rani p. 2-5 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-concreet-materiaal
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-concreet-materiaal
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch


 
 

- filmpjes klasbord 

Hoe ga ik te werk? Stap 1: lees de woorden/ zinnen en kruis het juiste 

antwoord op p. 1 aan. 

Stap 2: oefeningen in je werkboek p. 2 oefening 1: 

lees en vul in/ oefening 2 kies uit de woorden: plooi, 

haai, vlaai, kooi 

Stap 3: Controleer je werk.  (correctiesleutel) 

 

 

Schrift – ‘v’ 

Wat heb ik nodig? - Letterschrift Karakter p. 46 en 47 ! De woorden doen 

we later in de klas! 

-potlood  

-zie filmpje klasbord 

Hoe ga ik te werk Stap 1: Neem je potlood. ik vertrek tussen de 

plafondlijn en de vloerlijn. Ik maak een boogje tot 

tegen de vloerlijn en maak een putje. Ik sluit af met 

een plat streepje op de plafondlijn.  

Stap 2: maak de oefeningen in je werkboek p. 46-47 

Stap 3: Controleer je werk.  Schrijf netjes!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Woensdag 13 mei 2020 

 

 

Wiskunde –  optellen en aftrekken tot 

20 

Wat heb ik nodig? - Wb katapult 6 p. 8. Oefening 4 = magje! 

- rakkertje p. 20 - 23 

- kleurpotloden, schrijfpotlood 

- instructiefilmpjes: 

 https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-zonder-

brug-te-e-e-te 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-

brug-herhaling-schematisch 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-

brug-met-concreet-materiaal 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-

brug-herhaling-schematisch 

Hoe ga ik te werk? Stap 1: kijk eventueel nog eens naar de filmpjes 

Stap 2: maak de oefeningen in je werkboek p.  

Stap 3: Controleer je werk. (correctiesleutel!) 

 

   

 

Taal –  leesbegrip 

Wat heb ik nodig? - wb p. 3 en 4 /Rani p. 4 en 5 

- potlood 

- lat 

- dikke leesboekje p. 4 - 5/ Rani p. 6-7 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-zonder-brug-te-e-e-te
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-zonder-brug-te-e-e-te
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-concreet-materiaal
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-concreet-materiaal
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-herhaling-schematisch


 
 

- filmpjes klasbord 

Hoe ga ik te werk? Stap 1: p. 3: lees het verhaaltje en kies het passende 

woord. 

Stap 2: p. 4 oefening 1: schrijf het woord dat past bij de 

tekening. Kies uit: strooi, gooi, zwaai, draai, snoei, sproei. 

Oefening 2: wat hoort bij elkaar?  

Stap 3: Controleer je werk (correctiesleutel) 

Stap 4: lezen in dikke leesboekje  

  

 

 

Ankerverhaal kern 10 -  ‘een schaap in 

de boom’ 

Wat heb ik nodig? https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RXlIBlqi4DI&feature=e
mb_logo 

 

Extra info? Stap 1: klik op de link 

 

Stap 2: ga gemakkelijk zitten, liggen, … 

 

Stap 3: Geniet van het voorleesverhaal 

 
 

 

 

Wero – T7 ‘Oei, ik groei!’ les 8 
 

Wat heb ik nodig? - WB Mundo T7 p. 19-22 

- Schrijfpotlood 

- Filmpjes Schooltv:  

* https://schooltv.nl/video/planten-groeien-naar-

boven-in-de-richting-van-het-licht/#q=planten 

* https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-

bloemen/#q=planten%20groeien 

- Instructiefilmpje: https://youtu.be/-6vFkEU2dJc  

- Kleurpotloden 

- Tuinkers (kregen jullie mee van de juf)  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RXlIBlqi4DI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RXlIBlqi4DI&feature=emb_logo
https://schooltv.nl/video/planten-groeien-naar-boven-in-de-richting-van-het-licht/#q=planten
https://schooltv.nl/video/planten-groeien-naar-boven-in-de-richting-van-het-licht/#q=planten
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bloemen/#q=planten%20groeien
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bloemen/#q=planten%20groeien
https://youtu.be/-6vFkEU2dJc


 
 

- Schaaltje 

- Papier of watjes  

- Bekertje met water 

 

Hoe ga ik te werk? Stap 1: Kijk naar de twee filmpjes van Schooltv. Zeer 

belangrijk!  

 

Stap 2: Kijk naar het filmpje van de juf. 

 

Stap 3: Maak de oefeningen in je werkboek p. 19, 20 

en 21. Pagina 22 is vrijblijvend.  

 

Stap 4: Vanavond komt de correctiesleutel online. 

Controleer je werk. Je gebruikt de correctiesleutel en je 

groene balpen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Donderdag 14 mei 2020 

 

 

WISKUNDE – herhaling 

 

Wat heb ik nodig? - Wb 6 p. 9 

- schrijfpotlood 

- lat 

- blokjes, … 

 - rakkertje: p.6 

- filmpje (helft en dubbel): 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/de-helft 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-dubbel 

 

Hoe ga ik te werk? Stap 1: bekijk de filmpjes (helft en dubbel) 

Stap 2: maak de oefeningen in je werkboek p 9 

Stap 3: Controleer je werk (correctiesleutel) 

  

 

 

Taal –  woorden met 4 medeklinkers 

achteraan vb. herfst 

Wat heb ik nodig? - wb p. 5-6/ Rani p. 6-7-8 

- potlood 

- lat (Rani) 

- dikke leesboekje p. 7-8 / Rani p. 8-9 

Hoe ga ik te werk? Stap 1: neem je werkboek p. 5 oef. 1: lees de woorden/ 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/de-helft
https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-dubbel


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

zinnen en duid het juiste aan. 

Stap 2: werkboek p. 6 oefening 1: lees het verhaaltje 

en duid de juiste tekening aan. Oefening 2: schrijf de 

woorden op de juiste plaats. Kies uit: markt, streep, flits, 

lamp. 

Stap 3: verbeter met de correctiesleutel! 

Stap 4: lezen in dikke leesboekje p. 7 en 8  (zie filmpjes 

klasbord) 

 

We lezen dit weekend in ons dunne boekje p. 

2-7/ Rani p. 2-11 

  

 

 

Schrift – ‘w’ 

Wat heb ik nodig? - potlood 

- letterschrift Karakter p 48 - 49, woorden doen we later 

in de klas! 

-zie filmpje klasbord 

Extra info? Stap 1: neem je potlood. ik vertrek tussen de plafonlijn 

en de vloerlijn. Ik maak een boogje tot tegen de 

vloerlijn en maak 1 putje en ik ga tot tegen de 

plafondlijn, dan keer ik terug naar de vloerlijn (dezelfde 

lijn) en maak het tweede putje. Ik sluit af met een plat 

streepje op de plafodlijn 

Stap 2: maak de oefeningen in je werkboek p.48-49 . 

Kijk goed naar het voorbeeld! 

Stap 3: Controleer je werk.  Schrijf netjes!  

            Tot morgen of tot maandag!            



 
 
 

 

 

 

 

 


