
naam: ……………………………………………………  klas Hannes 
	  
	  
Weekplanning 17       Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kring 

Franse initiatie rekenen 
(bij Hannes) zwemmen kring 

wereldreiziger nieuwslezer 

planning rekenen vrije werktijd kring een lange quiz bioloog 
     

dictee + tafeluitdaging levensbeschouwing taal  taal leesplezier 
boekenworm 

turnen levensbeschouwing 
kring 

tijdreiziger 
klassenraad 

rekenen vrije werktijd 

     

illustratie project project project 

illustratie project vrije werktijd vrije werktijd 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

lengte 
WB p.6 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

nadenken over wat je 
wil weten en doen 

! 
net schrijven 

p.21  

soorten hoeken  
WB p.9  

alfabetiseren 
p.18 

 
 

informatie verzamelen 
 

# 
illustratie maken 

p.22 

getalbegrip tot 1000 
WB p.12 – 13    

taalbundel 2 
p.16 – 17    

 

  p.23 

 herhaling 
hoofdrekenen 
 WB p.14 – 15  

open en gesloten 
lettergrepen 

afwerken 

  

 
6  Magtaakjes 

  

pakketje kloklezen 
p.29 – 30   

 
 

 

boek lezen tekening maken voorbladen inkleuren 

bundeltje lengte   

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
taak (bioloog, 

boekenworm,…) 
voorbereiden 

oefenen voor de 
lange quiz  

	  
 

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

 
	  

woord – 
pakket 13 



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

 
Weekplanning 17       Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kring 

Franse initiatie rekenen 
(bij Hannes) zwemmen kring 

wereldreiziger nieuwslezer 

planning rekenen vrije werktijd kring een lange quiz bioloog 
     

dictee + tafeluitdaging levensbeschouwing taal  taal leesplezier 
boekenworm 

turnen levensbeschouwing 
kring 

tijdreiziger 
klassenraad 

rekenen vrije werktijd 

     

illustratie project project project 

illustratie project vrije werktijd vrije werktijd 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

+, -, x & : tot 1000  
WB p.3 – 4  

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

nadenken over wat je 
wil weten en doen 

! 
net schrijven 

p.21  

+, -, x & : tot 1000 
(cijferen) 

WB p.5 – 6  

alfabetiseren 
p.18 

 
 

informatie verzamelen 
 

# 
illustratie maken 

p.22 

lengte 
WB p.7 – 8   

taalbundel 2 
p.16 – 17    

 

  p.23 

vormleer: punten, 
lijnen, rechten & 

lijnstukken/ hoeken 
WB p.9     

 

 open en gesloten 
lettergrepen 

afwerken 

  

 

6  Magtaakjes 
  

een breuk nemen 
van een getal 
WB p.12 – 13  

 

 

boek lezen tekening maken voorbladen inkleuren 

pakketje kloklezen 
p.29 – 30   

 
 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

bundeltje lengte  

 
taak (bioloog, 

boekenworm,…) 
voorbereiden 

oefenen voor de 
lange quiz  

	  
 

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

 

woord – 
pakket 13 



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

 

Weekplanning 17       Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kring 

Franse initiatie rekenen 
(bij Hannes) zwemmen kring 

wereldreiziger nieuwslezer 

planning rekenen vrije werktijd kring een lange quiz bioloog 
     

dictee + tafeluitdaging levensbeschouwing taal  taal leesplezier 
boekenworm 

turnen levensbeschouwing 
kring 

tijdreiziger 
klassenraad 

rekenen vrije werktijd 

     

illustratie project project project 

illustratie project vrije werktijd vrije werktijd 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

lengte 
WB p.6 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

nadenken over wat je 
wil weten en doen 

! 
net schrijven 

p.21  

soorten hoeken  
WB p.9  

alfabetiseren 
p.18 

 
 

informatie verzamelen 
 

# 
illustratie maken 

p.22 

getalbegrip tot 1000 
WB p.12 – 13    

taalbundel 2 
p.16 - 17   

 

  p.23 

 herhaling 
hoofdrekenen 
 WB p.14 – 15  

 open en gesloten 
lettergrepen 

afwerken 

  

 
6  Magtaakjes 

  

pakketje kloklezen 
p.29 – 30   

 
 

 

boek lezen tekening maken voorbladen inkleuren 

bundeltje lengte   

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
taak (bioloog, 

boekenworm,…) 
voorbereiden 

oefenen voor de 
lange quiz  

	  
 

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

 

woord – 
pakket 13 


