
naam: ……………………………………………………  klas Hannes 
	  
	  
Weekplanning 14       Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kring 

Franse initiatie 
interklassikaal 

kring 
bioloog & tijdreiziger 

kring 
wereldreiziger & 

boekenworm 
nieuwslezer toets 

3de à Kristof 
4de à Hannes overlopen toetsen toets toets 

     

start toetsen levensbeschouwing 
interklassikaal 

toets 
3de à Kristof 

4de à Hannes 
Pierke Pierlala 

turnen levensbeschouwing 
     

projectvoorstelling projectvoorstelling projectvoorstelling projectvoorstelling 

vrije werktijd turnen vrije werktijd vrije werktijd 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

toets 
getallenkennis 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

net schrijven 
! 

tekst schrijven 
toets 

onthoudwoorden 
p.12 

toets 
bewerkingen 

toets 
luisteren 

 

creatieve verwerking 
maken 

# 
illustratie maken 

toets 

liedjestekst 
p.13 

toets 
metend rekenen 

toets 
begrijpend lezen 

 

 
R 

herlezen en 
controleren 

ei-woorden 
p.14 

toets 
meetkunde 

toets 
spelling 

  

 
6  Magtaakjes 

  

toets 
toepassingen   

 

herhalingsbundeltje lezen taal- en rekenschrift 
studeren 

   

 

tekenen   

  

 

    

	  
 

Mijn klastaak: …………………………………………………………… 

 
	  

dictee-
woorden 



naam: ……………………………………………………  klas Hannes 

 
Weekplanning 14       Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kring 

Franse initiatie 
interklassikaal 

kring 
bioloog 

kring 
wereldreiziger & 

boekenworm 
nieuwslezer toets 

3de à Kristof 
4de à Hannes overlopen toetsen toets toets 

     

start toetsen levensbeschouwing 
interklassikaal 

toets 
3de à Kristof 

4de à Hannes 
Pierke Pierlala 

turnen levensbeschouwing 
     

projectvoorstelling projectvoorstelling projectvoorstelling projectvoorstelling 

vrije werktijd turnen vrije werktijd vrije werktijd 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

toets 
getallenkennis 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

net schrijven 
! 

tekst schrijven 
toets 

 verkleinwoorden 
p.12 

toets 
bewerkingen 

toets 
luisteren 

 

creatieve verwerking 
maken 

# 
illustratie maken 

toets 

raadseltjes 
p.13 

toets 
metend rekenen 

toets 
begrijpend lezen 

 

 
R 

herlezen en 
controleren 

onthoudwoorden 
p.14 

toets 
meetkunde 

toets 
spelling 

  

 
6  Magtaakjes 

  

toets 
toepassingen   

 

herhalingsbundeltje lezen taal- en rekenschrift 
studeren 

  

 

tekenen   

  

 

   

	  
 

Mijn klastaak: …………………………………………………………… 

 
	  

dictee-
woorden 


