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

	  

	  
Weekplanning 2       Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kring 

levensbeschouwing 

rekenen 
(bij Hannes) zwemmen 

kring 
tijdreiziger rekenen 
planning 

taal project kring vrije werktijd bioloog 
     

turnen kring taal rekenen leesplezier wereldreiziger 
dictee & 

tafeluitdaging rekenen tijdreiziger taal planning controleren klassenraad 
     

rekenen 
(bij Veerle) illustratie project 

muzische 

Frans muzische 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

getalbegrip tot 100 
WB p.8 - 9 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

Groepsproject 
wat weten we al? 

" 
net schrijven 

herhaling 

D _d 
p.6 

+ en – tot 100 
(met brug) 

WB p.10 - 11 

ABC 
alfabetiseren 

p.5 

 
Groepsproject 

wat willen we nog 
weten? 

# 
illustratie maken 

herhaling 

E _e 
p.7 

+ en – tot 100 (met 
en zonder brug) 

WB p.12 

onthoudblad 
kop- en 

staartstukjes 

 

Groepsproject 
taakverdeling  

herhaling 

F _f 
p.8 

toepassingen 
WB p.13 - 14 

taalbundel 
p.9 

  

 
6  Magtaakjes 

  

£ 
kloklezen 

p.4 

onthoudblad 
stam en infinitief 

 

boek lezen tekening maken voorbladen inkleuren 

 taalbundel 
p.12 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

 taalbundel 
p.10, 11, 13 

 

extra ronde 
voorbereiden 

helpen bij een 
kleuterjuf  

	  
 

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

 
	  

woord-
pakket 2 



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

	  

	  
	  
Weekplanning 2       Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kring 

levensbeschouwing 

rekenen 
(bij Kristof) zwemmen 
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# 
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p.7 

- tot 1000 
(cijferen) 
WB p.14 

taalbundel 
p.13 t.e.m. 16 

 

Groepsproject 
taakverdeling   

Vormleer: hoeken 
WB p.17 

onthoudblad 
stam en infinitief 

  

 
6  Magtaakjes 

  

toepassingen 
WB p.18 - 19 

taalbundel 
p.18 

 

boek lezen tekening maken voorbladen inkleuren 

£ 
kloklezen 

p.4 

onthoudblad 
samenstellingen 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

 taalbundel 
p.20 

 

extra ronde 
voorbereiden 

helpen bij een 
kleuterjuf  

	  
 

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

woord-
pakket 2 



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

	  

 

Weekplanning 2       Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kring 

levensbeschouwing 

rekenen 
(bij Hannes) zwemmen 

kring 
tijdreiziger rekenen 
planning 

taal project kring vrije werktijd bioloog 
     

turnen kring taal rekenen leesplezier wereldreiziger 
dictee & 

tafeluitdaging rekenen tijdreiziger taal planning controleren klassenraad 
     

rekenen 
(bij Veerle) illustratie project 
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!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
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+ en – tot 100 (met 
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herhaling 

F _f 
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taalbundel 
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p. 

taalbundel 
p.12 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

 taalbundel 
p.10, 11, 13 

 

extra ronde 
voorbereiden 

helpen bij een 
kleuterjuf  

	  
 

Mijn klastaak: …………………………………………………………… 
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kring 
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Groepsproject 
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onthoudblad 
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toepassingen 
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taalbundel 
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kloklezen 

p.4 

onthoudblad 
samenstellingen 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

sterk rekenwerk 
p. 

taalbundel 
p.20 

 

extra ronde 
voorbereiden 

helpen bij een 
kleuterjuf  

	  
 

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

woord-
pakket 2 


