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

	  

	  
	  
Weekplanning 6           Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

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

vervangklas 
(Hannes op 
bijscholing) 

VWT 
planning kring kring kring 
rekenen rekenen klassenraad rekenen 

    

Frans taal taal taal 

dictee & 
tafeluitdaging project project planning controleren 

    

levensbeschouwing turnen muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

vlakke figuren, 
veelhoeken, 
vierhoeken  
WB p.31 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 
Groepsproject 

kladversie alle puntjes 
afwerken 

" 
net schrijven 

herhaling 

P p 
p.18 

+ en – tot 100 
WB p.34 – 35  

ABC 
alfabetiseren 

p.9 

 

Groepsproject 
creatieve verwerking 

# 
illustratie maken 

herhaling 

Q q 
p.19 

de maaltafels tot 10  
WB p.36 

taalbundel 
leestekens en 
hoofdletters 

p.30 

 

  

herhaling 

R r 
p.20 

lengte, inhoud en 
gewicht 

WB p.37 

taalbundel 
woorden met cht 

p.31 

  

 
6  Magtaakjes 

  

£ 
kloklezen 

p.9 

taalbundel 
stam+t 
p.26 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

vorige planning 
afwerken 

taalbundel 
herhaling 

korte klanken 
p.33 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

 vorige planning 
afwerken 

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 
 

woord-
pakket 5 



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

	  

	  
	  

Weekplanning 6          Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

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

vervangklas 
(Hannes op 
bijscholing) 

VWT 
planning kring kring kring 
rekenen rekenen klassenraad rekenen 

    

dictee & 
tafeluitdaging taal taal taal 

Frans project project planning controleren 
    

levensbeschouwing turnen muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

vormleer: vlakke 
figuren, driehoeken 

WB p.37 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 
Groepsproject 

kladversie alle puntjes 
afwerken 

" 
net schrijven 

ei-woorden 
p.14 

evenwijdigheid, 
snijdende en 

loodrechte stand 
WB p.46 

ABC 
alfabetiseren 

p.9 

 

Groepsproject 
creatieve verwerking 

# 
illustratie maken 

tongbrekers 
p.15 

vorige planning 
afwerken 

taalbundel 
samenstellingen in 

het meervoud 
p.30 

 

   

£ 
kloklezen 

p.9 

taalbundel 
hoofdletters 

p.31 

  

 
6  Magtaakjes 

  

toepassingen 
WB p.8 – 9  

taalbundel 
leestekens en 
hoofdletters 

p.30 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

 vorige planning 
afwerken 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

woord-
pakket 5 



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

	  

 
 

Weekplanning 6 (+)          Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

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

vervangklas 
(Hannes op 
bijscholing) 

VWT 
planning kring kring kring 
rekenen rekenen klassenraad rekenen 

    

dictee & 
tafeluitdaging taal taal taal 

Frans project project planning controleren 
    

levensbeschouwing turnen muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

vormleer: vlakke 
figuren, driehoeken 

WB p.37 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 
Groepsproject 

kladversie alle puntjes 
afwerken 

" 
net schrijven 

ei-woorden 
p.14 

evenwijdigheid, 
snijdende en 

loodrechte stand 
WB p.46 

ABC 
alfabetiseren 

p.9 

 

Groepsproject 
creatieve verwerking 

# 
illustratie maken 

tongbrekers 
p.15 

vorige planning 
afwerken 

taalbundel 
samenstellingen in 

het meervoud 
p.30 

 onderzoeksdoos of 
eigen onderzoek:  

 
………………………... 

  

£ 
kloklezen 

p.9 

taalbundel 
hoofdletters 

p.31 

  

 
6  Magtaakjes 

  

toepassingen 
WB p.8 – 9  

taalbundel 
leestekens en 
hoofdletters 

p.30 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

 vorige planning 
afwerken 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

woord-
pakket 5 



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

	  

 
 

Weekplanning 6 (Simon)        Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

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

vervangklas 
(Hannes op 
bijscholing) 

VWT 
planning kring kring kring 
rekenen rekenen klassenraad rekenen 

    

dictee & 
tafeluitdaging taal taal taal 

Frans project project planning controleren 
    

levensbeschouwing turnen muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

vormleer: vlakke 
figuren, driehoeken 

WB p.37 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 
Groepsproject 

kladversie alle puntjes 
afwerken 

" 
net schrijven 

ei-woorden 
p.14 

evenwijdigheid, 
snijdende en 

loodrechte stand 
WB p.46 

ABC 
alfabetiseren 

p.9 

 

Groepsproject 
creatieve verwerking 

# 
illustratie maken 

tongbrekers 
p.15 

vorige planning 
afwerken 

taalbundel 
samenstellingen in 

het meervoud 
p.30 

 onderzoeksdoos of 
eigen onderzoek:  

 
………………………... 

  

£ 
kloklezen 

p.9 

taalbundel 
hoofdletters 

p.31 

  

 
6  Magtaakjes 

  

toepassingen 
WB p.8 – 9  

taalbundel 
leestekens en 
hoofdletters 

p.30 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

buitengewoon 
natuurlijk  

p.9 

vorige planning 
afwerken 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

woord-
pakket 5 


