Planning week 3
De linkjes naar de instructiefilmpjes en overige bestanden worden in dit schema verwerkt.
Dit schema wordt iedere dag opnieuw op de website geplaatst. Meestal wordt uiterlijk om
17:00 uur het schema voor de volgende dag op de website geplaatst.
Maandag 18
januari

Groep 7A: 12:00 uur live
Groep 7B: 11:30 uur live

15 min

Lezen

Vrij lezen.

25 min

Spelling

Blok 4 - week 2 - les 4

instructiefilmpje

Spelling plus: je hoeft het
instructiefilmpje niet te kijken. Maak les
4 opdracht 2 t/m 4 en daarna blz. 35 van
je pluswerkboek.
45 min

Rekenen

Zorg dat je minimaal 45 minuten rekent
met procenten. Dat kan online of met
werkbladen.

werkbladen:

Extra oefenen procenten online:
https://www.rekenen-oefenen.nl/reken
en-groep-7/procenten/algemeen

procenten 1

https://www.rekenen-oefenen.nl/reken
en-groep-7/procenten/rekenen-met-pro
centen

procenten extra
(antwoorden)

procenten 2

Werkbladen (zie linkjes)
Procenten 1 en 2 zijn bedoeld om nog
eens te oefenen. Bekijk goed wat er
gevraagd wordt. Teken een strook en
laat zien hoe je rekent.
Werkblad Procenten Extra is voor
diegenen die les 7 makkelijk vonden.

30 min

Taal

Lever je werk in bij de juf.
Raadgedicht THUIS (zie bijlage)
1) raad het juiste woord
2) zie regel 2. Wat bedoelen ze met VAAL. In
de zin Vaal door het vele wassen?

Raadgedicht

3) zie regel 9 en 10. Leg uit wat er wordt
bedoeld met: maar wel mijn mooiste thuis.
4a) welk spreekwoord herken je in de tekst.
4b) waarom hebben ze voor dit
spreekwoord gekozen?
Stuur het antwoord naar je juf

30 min

Engels

Maak de opdrachten bij het thema:
superhelden. Volg de opdrachten en
beantwoord de vragen van de quiz.
Morgen ga je verder met Engels :)

Padlet

https://view.genial.ly/5fd0cb68185a0d0
d977d0b2c

Tekenopdracht
(groep 7A)

Maak de tekenopdracht af. Deze moet je
donderdag inleveren bij juf Angela.

Dinsdag 19
januari
15 min

Lezen

Vrij lezen.

30 min

Begrijpend lezen

Lees de tekst en maak de opdrachten.

25 min

Spelling

Blok 4 - week 3 - les 1

Tekst Donald
Duck
Instructiefilm
pje

Oefensoftware: Blok 4 - week 3 - nr. 1
45 min

Rekenen

warming-up
belangrijke
tip! +
denkvraag
instructie les 8

40 min

Taal

Lees de tekst HELDEN (zie bijlage HELDEN
tekst)
Schrijf de woorden die geel gemaakt zijn, in
de tekst, over en zoek hier de betekenis bij.

Tekst helden

30 min

Engels

Gisteren heb je een deel van Engels
Padlet
gedaan. Vandaag ga je verder. Je maakt
jouw eigen superheld. Als je klaar bent mag
je jouw superheld op de padlet zetten :)
https://view.genial.ly/5fd0cb68185a0d0d9
77d0b2c

Tekenopdracht
(groep 7A)

Maak de tekenopdracht af. Deze moet je
donderdag inleveren bij juf Angela.

Woensdag 20
januari
15 min

Lezen

Vrij lezen.

25 min

Spelling

Blok 4 - week 3 - les 2

Dictee

Spelling plus: Maak eerst les 2 (opdracht 2
t/m 4). Maak daarna blz. 36 van je
pluswerkboek.
Let op! Dit is veranderd (Eerst was dit les 9,
deze les is verplaatst naar morgen).

Instructie

45 min

Rekenen

Vond je de les van gisteren lastig? Maak dan
de opdrachten van rekenen 1.

Instructiefilm
pje
Rekenen 1

Vond je de les van gisteren helemaal niet
moeilijk? Kies dan de opdrachten van
rekenen 2.

Rekenen 2

30 min

Taal

Opdracht over HELDEN (zie link les 1 bij
Helden)
Kijk op het werkblad HELDEN
Maak de vragen en bekijk het filmpje

les 1 helden

overige tijd

Engels

Padlet

20 min

Extra werk

Eventueel de opdracht van maandag en
dinsdag afmaken.
Taalzee, rekentuin, redactiesommen.nl,
spellingoefenen.nl, squla of acadin.
Maak de tekenopdracht af. Deze moet je
donderdag inleveren bij juf Angela.

Tekenopdracht
(groep 7A)

Donderdag 21
januari

Let op: Vandaag hebben we een live
moment met groep 7A en 7B door elkaar.

15 min

Lezen

Alle jongens van groep 7 om 11.00 uur met
juf Ilona.
Alle meisjes van groep 7 om 11.00 uur met
juf Angela.
Vrij lezen.

25 min

Spelling

Blok 4 - week 3 - les 3
Oefensoftware: blok 4 - week 3 - nr. 5
(lijdend voorwerp)

45 min

Rekenen

Instructie
lijdend
voorwerp

blok 4 - week 1 - les 9

Instructie

Maak de oefeningen bij de les, ook de
instapoefening. Maak daarna de basistaak en
eigen taken.
breinbrekers (zie link)
Kun jij de breinbrekers maken?
Let op: op de laatste pagina staan de
antwoorden, niet meteen kijken hoor!!!
Probeer het zelf maar eens

Denkvraag

Tekst honden

overige tijd

Taal

overige tijd

Begrijpend lezen

Lees de tekst en maak de opdrachten.

20 min

Extra werk

Taalzee, rekentuin, redactiesommen.nl,
spellingoefenen.nl, squla of acadin.

Tekenopdracht
(groep 7A)

Maak de tekenopdracht af. Deze moet je
vandaag inleveren bij juf Angela.

Breinbrekers

Vrijdag 22
januari
15 min

Lezen

Vrij lezen.

25 min

Spelling

Werkwoorden (blz. 82)

Rekenen

Oefensoftware: blok 4 - week 3 - n2.
(werkwoorden)
blok 4 - week 2 - les 10

45 min

dictee

Maak de taken zelfstandig. Op die manier kun
je testen of je de doelen al goed beheerst.
Engels

Luisteropdracht. Virtuele tour White house.
Lees de opdracht, deze staat in het bestand.
Geniet van de tour en geef antwoord op de
vragen.

Tour white
house

Team talento

Ga naar: https://www.teamtalento.nl/kids

Padlet

Inlogcode: 3buc20

Kijk naar het filmpje ‘striptekenen 1’. Volg de
stappen en teken een stripfiguur. Wij zijn
benieuwd naar jullie resultaten. Upload deze
op de padlet.

