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

	  

	  
	  
Weekplanning 1               Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kennismaking kring rekenen (bij Kristof) 

zwemmen 
VWT 

kring planning kring kring 
planning rekenen klassenraad kring rekenen 

     

Frans taal taal taal taal 

planning project VWT VWT planning controleren 
     

levensbeschouwing 
VWT VWT 

project 
Vrij spel vrij spel 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

getalbegrip tot 100 
WB p.1 – 2  

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

onderwerp bedenken " 
klad schrijven 

hoofdletter 

A 
p.3 

+ en – tot 100 
(zonder brug)  
WB p.3 – 4  

ABC 
alfabetiseren 

p.4 

 

groepsproject kiezen  

hoofdletter 

B 
p.4 

tijd: dagen, 
maanden, jaar en 

datum  
WB p.5 

taalbundel 
p.7 

 

  

hoofdletter 

C 
p.5 

£ 
kloklezen 

p.4 

taalbundel 
p.8 

  

 
6  Magtaakjes 

  

werkblad 
paginanummers 

taalbundel 
p.9 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

 taalbundel 
p.10 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 
 

woord-
pakket 1 

  



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

	  

	  
	  

Weekplanning 1      Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kennismaking kring rekenen (bij Hannes) 

zwemmen 
VWT 

kring planning kring kring 
planning rekenen klassenraad kring rekenen 

     

planning taal taal taal taal 

Frans project VWT VWT planning controleren 
     

levensbeschouwing 
VWT VWT 

project 
vrij spel vrij spel 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

getalbegrip tot 1000 
WB p.1 – 2  

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

onderwerp bedenken " 
klad schrijven 

herhaling hoofdletters 
p.3 

 de vier 
hoofdbewerking tot 

100  
WB p.3 – 4  

ABC 
alfabetiseren 

p.4 

 

groepsproject kiezen  herhaling hoofdletters 
p.4 

+ tot 1000 (cijferen) 
WB p.5 

taalbundel 
p.7 

 

  herhaling hoofdletters 
p.5 

tijd: dagen, 
maanden, jaar en 

datum 
WB p.6  

taalbundel 
p.8 

  

 
6  Magtaakjes 

  

ruimtelijke oriëntatie 
WB p.7   

taalbundel 
p.9 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

£ 
kloklezen 

p.4 

taalbundel 
p.10 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

werkblad 
paginanummers  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

woord-
pakket 1 

  



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

	  

 
 

Weekplanning 1 (+)      Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kennismaking kring rekenen (bij Hannes) 

zwemmen 
VWT 

kring planning kring kring 
planning rekenen klassenraad kring rekenen 

     

planning taal taal taal taal 

Frans project VWT VWT planning controleren 
     

levensbeschouwing 
VWT VWT 

project 
vrij spel vrij spel 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

getalbegrip tot 1000 
WB p.1 – 2  

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

onderwerp bedenken " 
klad schrijven 

herhaling hoofdletters 
p.3 

 de vier 
hoofdbewerking tot 

100  
WB p.3 – 4  

ABC 
alfabetiseren 

p.4 

 

groepsproject kiezen  herhaling hoofdletters 
p.4 

+ tot 1000 (cijferen) 
WB p.5 

taalbundel 
p.7 

 onderzoeksdoos of 
eigen onderzoek:  

 
………………………... 

 herhaling hoofdletters 
p.5 

tijd: dagen, 
maanden, jaar en 

datum 
WB p.6  

taalbundel 
p.8 

  

 
6  Magtaakjes 

  

ruimtelijke oriëntatie 
WB p.7   

taalbundel 
p.9 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

£ 
kloklezen 

p.4 

taalbundel 
p.10 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

werkblad 
paginanummers  

 
klastaak: 

 
………………………... 

bijdrage klaskrant  

	  
 

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

woord-
pakket 1 

  



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

	  

 
 

Weekplanning 1 (Simon)      Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
kennismaking kring rekenen (bij Hannes) 

zwemmen 
VWT 

kring planning kring kring 
planning rekenen klassenraad kring rekenen 

     

planning taal taal taal taal 

Frans project VWT VWT planning controleren 
     

levensbeschouwing 
VWT VWT 

project 
vrij spel vrij spel 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

+ tot 1000 (cijferen) 
WB p.5 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

onderwerp bedenken " 
klad schrijven 

herhaling hoofdletters 
p.3 

tijd: dagen, 
maanden, jaar en 

datum 
WB p.6   

ABC 
alfabetiseren 

p.4 

 

groepsproject kiezen  herhaling hoofdletters 
p.4 

ruimtelijke oriëntatie 
WB p.7   

taalbundel 
p.7 

 onderzoeksdoos of 
eigen onderzoek:  

 
………………………... 

 herhaling hoofdletters 
p.5 

£ 
kloklezen 

p.4  

taalbundel 
p.8 

  

 
6  Magtaakjes 

  

werkblad 
paginanummers 

taalbundel 
p.9 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

Buitengewoon 
natuurlijk 

p.3 
taalbundel 

p.10 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
klastaak: 

 
………………………... 

bijdrage klaskrant  

	  
 

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

 

woord-
pakket 1 

  


