
naam: ……………………………………………………  klas Hannes 
	  
	  
Weekplanning 20       Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kring 

Franse initiatie rekenen 
(bij Kristof) 

kring 
bioloog 

uitstap naar Huis van 
Kina nieuwslezer 

planning rekenen vrije werktijd taal uitstap naar Huis van 
Kina 

     

dictee + tafeluitdaging levensbeschouwing taal  rekenen leesplezier 
boekenworm 

turnen levensbeschouwing 
kring 

tijdreiziger 
klassenraad 

taal vrije werktijd 

     

uitstap naar MIAT rekenen rekenen Harpspektakel 

uitstap naar MIAT turnen vrije werktijd Harpspektakel 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

 kloklezen 
WB p.30 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

bundeltje 
kinderrechten 

! 
klad schrijven 

 

vierhoeken: 
eigenschappen van 

de zijden 
WB p.31   

alfabetiseren 
p.21 

 

 
 

herlezen en 
controleren  

toepassingen 
WB p.32 – 33    

taalbundel 2 
p.22 – 23     

 

   

de stambreuken 1/3, 
1/6, 1/9 en hun 

veelvouden 
WB p.34 

hoofdletters en 
leestekens 

p.5 – 6    

  

 
6  Magtaakjes 

  

+ en – tot 1000 met 
brug 

WB p.35 
 

 

boek lezen tekening maken voorbladen inkleuren 

+ tot 1000 met 
onthouden (cijferen) 

WB p.36 – 37  
 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

vierhoeken: 
eigenschappen van 

de hoeken 
WB p.38   

 

 
taak (bioloog, 

boekenworm,…) 
voorbereiden 

nummers verbinden 
stadsgezicht 

 
 

	  
 

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

 
	  

Woord -
pakket 

15 



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

 
Weekplanning 20       Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kring 

Franse initiatie rekenen 
(bij Hannes) 

kring 
bioloog 

uitstap naar Huis van 
Kina nieuwslezer 

planning rekenen vrije werktijd taal uitstap naar Huis van 
Kina 

     

dictee + tafeluitdaging levensbeschouwing taal  rekenen leesplezier 
boekenworm 

turnen levensbeschouwing 
kring 

tijdreiziger 
klassenraad 

taal vrije werktijd 

     

uitstap naar MIAT rekenen rekenen Harpspektakel 

uitstap naar MIAT turnen vrije werktijd Harpspektakel 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

 kommagetallen tot 
op 0,1 

WB p.32 – 33  

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

bundeltje 
kinderrechten 

! 
klad schrijven 

 

+ en – tot op 0,1 
WB p.34   

alfabetiseren 
p.21 

 

 
 

herlezen en 
controleren  

+ en – tot op 0,1 
(cijferen) 

WB p.35 – 36     
taalbundel 2 

p.22 – 23     

 

   

tijd: de seconde 
WB p.37 

hoofdletters en 
leestekens 

p.5 – 6    

  

 
6  Magtaakjes 

  

vierhoeken 
WB p.38  

 

boek lezen tekening maken voorbladen inkleuren 

   

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

   

 
taak (bioloog, 

boekenworm,…) 
voorbereiden 

nummers verbinden 
stadsgezicht 

 
 

	  
 

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

 

Woord -
pakket 

15 



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

 
Weekplanning 20       Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kring 

Franse initiatie rekenen 
(bij Kristof) 

kring 
bioloog 

uitstap naar Huis van 
Kina nieuwslezer 

planning rekenen vrije werktijd taal uitstap naar Huis van 
Kina 

     

dictee + tafeluitdaging levensbeschouwing taal  rekenen leesplezier 
boekenworm 

turnen levensbeschouwing 
kring 

tijdreiziger 
klassenraad 

taal vrije werktijd 

     

uitstap naar MIAT rekenen rekenen Harpspektakel 

uitstap naar MIAT turnen vrije werktijd Harpspektakel 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

 kloklezen 
WB p.30 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

bundeltje 
kinderrechten 

! 
klad schrijven 

 

vierhoeken: 
eigenschappen van 

de zijden 
WB p.31   

alfabetiseren 
p.21 

 

 
 

herlezen en 
controleren  

toepassingen 
WB p.32 – 33    

taalbundel 2 
p.22 – 23     

 

   

de stambreuken 1/3, 
1/6, 1/9 en hun 

veelvouden 
WB p.34 

hoofdletters en 
leestekens 

p.5 – 6    

  

 
6  Magtaakjes 

  

+ en – tot 1000 met 
brug 

WB p.35 
 

 

boek lezen tekening maken voorbladen inkleuren 

+ tot 1000 met 
onthouden (cijferen) 

WB p.36 – 37  
 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

vierhoeken: 
eigenschappen van 

de hoeken 
WB p.38   

 

 
taak (bioloog, 

boekenworm,…) 
voorbereiden 

nummers verbinden 
stadsgezicht 

 
 

	  
 

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

 

Woord -
pakket 

15 


