PLANNING lessen 18 - 22 MEI 2020
1) Live lessen:
● Dinsdag 2 juni: Geen live
● Donderdag 4 juni:Live 13uur
● Vrijdag 5 juni: Geen live
● Klik een paar minuten op voorhand op deze link:
Link juf Roxy: https://us04web.zoom.us/j/792028171

→ Wachtwoord:

jufroxy
E-mailadres juf: l4wonderwijzer@groups.outlook.com
● E-mailadres school: drogenbos.basis@skynet.be
● Je vindt ook alles terug op:
http://www.gemeenteschooldrogenbos.be/online-werken-l4/
https://drive.google.com/drive/folders/1JjrDCTEG4AuGteRAFJe5A85vEqqXSk9-?usp=sharing

Maandag 1/6

Dinsdag 2/6

GEEN LIVE

GEEN LIVE

Pinkstermaandag

Rekenen:
Zelfstandig:
Reken maar:
WB pg 73-75

Woensdag 3/6

Rekenen:
Verrijking B10

Vrijdag 5/6

LIVE 13 UUR

GEEN LIVE

Taal:
Dictee –
algemene kennis

Rekenen:
Kloklezen blad 4
en 5
(te printen)

Rekenen:
Werkblad 62
(te printen)

Taal:
Bundel
werkwoorden,
infinitief,
persoonsvorm

(Te printen)

Rekenen
Werkblad 60
(te printen)

Taal:
Begrijpend
lezen

Donderdag 4/6

Taal:
Creatief
schrijven

Taal:
Verleden tijd:
werkblad 1 en 2

2) Uitleg bij de lessen:
Maandag: Geen werk => Pinkstermaandag
Dinsdag: Zelfstandig werken:
- Reken maar les 117:
o Herhaling deling met natuurlijke getallen en kommagetallen.
o Lukken alle oefeningen = PRIMA
o Heb je enkele vragen of lukken de oefeningen niet allemaal?:
▪ Probeer ze te maken
▪ Lukt het echt niet fluoresceer hen en stel je vragen in de live les op
donderdag om 13uur.
o Hoe ga ik te werk?
▪ Werk netjes
▪ Gebruik je lat
▪ MAAK je schattingen
▪ Let op met de komma bij eventuele rest
- Rekenen:
o Werkblad 60 herhaling van de vermenigvuldigingen met kommagetallen
o Werk netjes, zoals we dit in de klas geleerd hebben
o Neem de tijd om de schatting en het product te vergelijken om eventuele
foutjes op te sporen
- Taal: Begrijpend lezen:
o Bekijk EERST het werkblad:
▪ Lees goed wat er van je gevraagd wordt
▪ Neem de nodige materialen
▪ Start met de oefeningen en de tekst
Woensdag: Zelfstandig werk:
- Rekenen:
o Bundel ‘Verrijking B10’
▪ Leuke uitdagende oefeningen om blok 10 te herhalen
▪ Heb je vragen? Stel deze tijdens de live les op donderdag om 13uur.
- Taal:
o Creatief schrijven
o Schrijf in 15 zinnen:
▪ Wat vind je leuk aan weer naar school gaan?
▪ Hoe wil je dat de laatste dag van het schooljaar er zou uitzien?
▪ Wat wil je zeker nog doen in de tijd die we nog krijgen op school?

Donderdag
- Taal: Dictee
o Algemene kennis
o In het dicteeschrift (anders op een blad apart)
o Bekijk je spellingsboek/woordpakketten
- Rekenen:
o Werkblad 62 herhaling van de delingen met kommagetallen
o Werk netjes, zoals we dit in de klas geleerd hebben
o Neem de tijd om de schatting en het product te vergelijken om eventuele
foutjes op te sporen
- Taal:
o Verleden tijd werkblad 1:
▪ Vervoeg de werkwoorden in de verleden tijd
▪ Weet je even niet meer hoe het moet? Ga dan even piepen in je
tekstboek
o Verleden tijd werkblad 2:
▪ Vervoeg de werkwoorden in de verleden tijd
▪ Zet de gekregen zinnen in de verleden tijd
Vrijdag
- Rekenen:
o Herhaling kloklezen
▪ Maak werkblad 4 en 5
- Taal:
o Bundel werkwoorden, infinitief, persoonsvorm
▪ Lees wat er van je gevraagd wordt bij de verschillende oefeningen
Alle taken doorsturen op het einde van de week! Dit voor 18 uur op Vrijdag 5 juni

