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

	  

	  
	  
Weekplanning 4                       Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
Sporttalent 

(onderzoek Ugent) 

kring rekenen (bij Hannes) VWT VWT 
planning + agenda kring kring kring 

rekenen klassenraad rekenen rekenen 
     

Frans taal taal taal taal 

dictee & 
tafeluitdaging project project project planning controleren 

     

levensbeschouwing turnen 
VWT 

muzische vorming 
muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

de breuken ½, ¼, 
1/5 en 1/10  
WB p.20 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

Groepsproject 
informatie verzamelen 

" 
net schrijven 

herhaling 

J _j 
p.12 

de maaltafels van 3, 
6 en 9  

WB p.21 

ABC 
alfabetiseren 

p.7 

 

Groepsproject 
kladversie 1e puntje 

# 
illustratie maken 

herhaling 

K _k 
p.13 

+ en – tot 100  
WB p.22 

taalbundel 
lange klank 

p.21 

 

  

herhaling 

L _l 
p.14 

geldwaarden tot 100 
cent en 100 euro 

WB p.23 

taalbundel 
meervoud 

p.22 

  

 
6  Magtaakjes 

  

 punten, lijnen, 
lijnstukken en 

hoeken 
WB p. 24 

taalbundel 
tweeteken- en 

meertekenklanken 
p.23 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

£ 
kloklezen 

p.7  

taalbundel 
woorden met een 

gesloten lettergreep 
p.24 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 
	  
	  

herhaling 
WP 1 - 3 



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

	  

	  
	  

Weekplanning 4                Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
Sporttalent 

(onderzoek Ugent) 

kring rekenen (bij Kristof) VWT VWT 
planning + agenda kring kring kring 

rekenen klassenraad rekenen rekenen 
     

dictee & 
tafeluitdaging taal taal taal taal 

Frans project project project planning controleren 
     

levensbeschouwing turnen 
VWT 

muzische vorming 
muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

stambreuken en 
veelvouden van 
stambreuken; 

breuken ordenen 
WB p.20 – 21 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

Groepsproject 
informatie verzamelen 

" 
net schrijven 

au-woorden 
p.10 

vormleer: 
ruimtefiguren en 
vlakke figuren, 
veelhoeken, 
vierhoeken 
WB p. 28 

ABC 
alfabetiseren 

p.7 

 

Groepsproject 
kladversie 1e puntje 

# 
illustratie maken 

 

tongbrekers 
p.11 

een breuk nemen 
van een getal 
WB p.31 – 32 

taalbundel 
meervouden 

p.21 

 

   

x en : tot 1000 
WB p.33 – 34  

taalbundel 
soorten zinnen 

p.22 

  

 
6  Magtaakjes 

  

: tot 1000 
(cijferen) 

WB p.35 – 36 

taalbundel 
woordsoorten 

p.23 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

£ 
kloklezen 

p.7 

taalbundel 
woorden met 

ei of au 
p.24 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

herhaling 
WP 1 - 3 



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

	  

 
 

Weekplanning 4 (+)              Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
Sporttalent 

(onderzoek Ugent) 

kring rekenen (bij Kristof) VWT VWT 
planning + agenda kring kring kring 

rekenen klassenraad rekenen rekenen 
     

dictee & 
tafeluitdaging taal taal taal taal 

Frans project project project planning controleren 
     

levensbeschouwing turnen 
VWT 

muzische vorming 
muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

stambreuken en 
veelvouden van 
stambreuken; 

breuken ordenen 
WB p.20 – 21 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

Groepsproject 
informatie verzamelen 

" 
net schrijven 

au-woorden 
p.10 

vormleer: 
ruimtefiguren en 
vlakke figuren, 
veelhoeken, 
vierhoeken 
WB p. 28 

ABC 
alfabetiseren 

p.7 

 

Groepsproject 
kladversie 2e puntje 

# 
illustratie maken 

 

tongbrekers 
p.11 

een breuk nemen 
van een getal 
WB p.31 – 32 

taalbundel 
meervouden 

p.21 

 onderzoeksdoos of 
eigen onderzoek:  

 
………………………... 

  

x en : tot 1000 
WB p.33 – 34  

taalbundel 
soorten zinnen 

p.22 

  

 
6  Magtaakjes 

  

: tot 1000 
(cijferen) 

WB p.35 – 36 

taalbundel 
woordsoorten 

p.23 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

£ 
kloklezen 

p.7 

taalbundel 
woorden met 

ei of au 
p.24 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

herhaling 
WP 1 - 3 



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

	  

 
 

Weekplanning 4 (Simon)             Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
Sporttalent 

(onderzoek Ugent) 

kring rekenen (bij Kristof) VWT VWT 
planning + agenda kring kring kring 

rekenen klassenraad rekenen rekenen 
     

dictee & 
tafeluitdaging taal taal taal taal 

Frans project project project planning controleren 
     

levensbeschouwing turnen 
VWT 

muzische vorming 
muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

stambreuken en 
veelvouden van 
stambreuken; 

breuken ordenen 
WB p.20 – 21 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

Groepsproject 
informatie verzamelen 

" 
net schrijven 

au-woorden 
p.10 

vormleer: 
ruimtefiguren en 
vlakke figuren, 
veelhoeken, 
vierhoeken 
WB p. 28 

ABC 
alfabetiseren 

p.7 

 

Groepsproject 
kladversie 2e puntje 

# 
illustratie maken 

 

tongbrekers 
p.11 

een breuk nemen 
van een getal 
WB p.31 – 32 

taalbundel 
meervouden 

p.21 

 onderzoeksdoos of 
eigen onderzoek:  

 
………………………... 

  

: tot 1000 
(cijferen) 

WB p.35 – 36  

taalbundel 
soorten zinnen 

p.22 

  

 
6  Magtaakjes 

  

 
£ 

kloklezen 
p.7 

 

taalbundel 
woordsoorten 

p.23 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

buitengewoon 
natuurlijk  

p.7 

taalbundel 
woorden met 

ei of au 
p.24 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 

herhaling 
WP 1 - 3 


