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

	  

	  
	  
Weekplanning 11               Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
planning rekenen rekenen rekenen rekenen 

kring kring kring kring kring 
sporttalent VWT klassenraad VWT VWT 

     

dictee & 
tafeluitdaging taal taal taal taal 

Frans project project project planning controleren 
     

levensbeschouwing 
voorleesmoment kindcontact 

voorbereiden muzische vorming 

turnen muzische vorming speech 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

ruimtelijke 
constructies 

WB p.18 – 19  

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 
Groepsproject 

netversie alle puntjes 
afwerken 

" 
klad schrijven 

herhaling hoofdletters 
p.29 

getalbegrip tot 1000: 
duizendtal en 

honderdtallen en 
tientallen en 
eenheden 

WB p.23 – 24   

ABC 
alfabetiseren 

p.13 

 

Groepsproject 
creatieve verwerking  herhaling hoofdletters 

p.30 

de tafels van 7 
WB p.25  

soorten zinnen 
taalbundel  

p.12 

 
Groepsproject 

presentatie 
voorbereiden 

 
 
 
 

herhaling hoofdletters 
p.31 

punten, lijnen, 
rechten en 
lijnstukken 
WB p.27   

herhaling: alle elle 
ille olle ulle 
taalbundel 

p.13 

  

 
6  Magtaakjes 

  

toepassingen 
WB p.29 – 30 

persoonsvorm en 
onderwerp 
taalbundel 
p.14 – 15  

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

 
de tafels tot 10 
WB p.32 – 33 

 

ebe, ege, ele, eme, 
eke… 

taalbundel 
p.16 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

£ 
kloklezen 

p.14 
plaat kindcontact 

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 
	  

woord-
pakket   

9 
  



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

	  

	  
	  
Weekplanning 11 (Tobit)             Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
planning rekenen rekenen rekenen rekenen 

kring kring kring kring kring 
sporttalent VWT klassenraad VWT VWT 

     

dictee & 
tafeluitdaging taal taal taal taal 

Frans project project project planning controleren 
 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

ruimtelijke 
constructies 

WB p.18 – 19  

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

 " 
klad schrijven 

herhaling hoofdletters 
p.29 

getalbegrip tot 1000: 
duizendtal en 

honderdtallen en 
tientallen en 
eenheden 

WB p.23 – 24   

ABC 
alfabetiseren 

p.13 

 

  herhaling hoofdletters 
p.30 

de tafels van 7 
WB p.25  

soorten zinnen 
taalbundel  

p.12 

 

 

 
 
 
 

herhaling hoofdletters 
p.31 

punten, lijnen, 
rechten en 
lijnstukken 
WB p.27   

herhaling: alle elle 
ille olle ulle 
taalbundel 

p.13 

  

 
6  Magtaakjes 

  

toepassingen 
WB p.29 – 30 

persoonsvorm en 
onderwerp 
taalbundel 
p.14 – 15  

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

 
de tafels tot 10 
WB p.32 – 33 

 

ebe, ege, ele, eme, 
eke… 

taalbundel 
p.16 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

£ 
kloklezen 

p.14 
plaat kindcontact 

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

woord-
pakket  
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naam: ……………………………………………………  klas Hannes 

	  

	  
	  
Weekplanning 11               Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
planning rekenen rekenen rekenen rekenen 

kring kring kring kring kring 
sporttalent VWT klassenraad VWT VWT 

     

Frans taal taal taal taal 

dictee & 
tafeluitdaging project project project planning controleren 

     

levensbeschouwing 
voorleesmoment kindcontact 

voorbereiden muzische vorming 

turnen project speech 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

- tot 10 000 (cijferen) 
WB p.21 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 
Groepsproject 

netversie alle puntjes 
afwerken 

" 
klad schrijven 

ei-woorden 
p.22 

toepassingen 
WB p.22 – 23  

ABC 
alfabetiseren 

p.13 

 

Groepsproject 
creatieve verwerking  gedicht 

p.23 

een breuk nemen 
van getallen tot  

10 000 
WB p.24 

open en gesloten 
lettergrepen 
taalbundel 

p.13 

 
Groepsproject 

presentatie 
voorbereiden 

  

x tot 10 000 
WB p.25  

soorten zinnen 
taalbundel 

p.14 

  

 
6  Magtaakjes 

  

gelijkheid van vorm 
en van grootte en 
gelijkvormigheid 

WB p.30 

woordsoorten 
taalbundel 

p.15 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

£ 
kloklezen 

p.15 

persoonsvorm en 
onderwerp 
taalbundel 

p.16 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

plaat kindcontact 
woorden met ch 

taalbundel 
p.17 

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

woord-
pakket 

9 
  



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

	  

 
 

Weekplanning 11 (Simon)             Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
planning rekenen rekenen rekenen rekenen 

kring kring kring kring kring 
sporttalent VWT klassenraad VWT VWT 

     

Frans taal taal taal taal 

dictee & 
tafeluitdaging project project project planning controleren 

     

levensbeschouwing 
voorleesmoment kindcontact 

voorbereiden muzische vorming 

turnen project speech 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

- tot 10 000 (cijferen) 
WB p.21 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 
Groepsproject 

netversie alle puntjes 
afwerken 

" 
klad schrijven 

ei-woorden 
p.22 

toepassingen 
WB p.22 – 23  

ABC 
alfabetiseren 

p.13 

 

Groepsproject 
creatieve verwerking  gedicht 

p.23 

een breuk nemen 
van getallen tot  

10 000 
WB p.24 

open en gesloten 
lettergrepen 
taalbundel 

p.13 

 
Groepsproject 

presentatie 
voorbereiden 

  

gelijkheid van vorm 
en van grootte en 
gelijkvormigheid 

WB p.30  

soorten zinnen 
taalbundel 

p.14 

  

 
6  Magtaakjes 

  

buitengewoon 
natuurlijk 
p.15 – 16  

woordsoorten 
taalbundel 

p.15 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

£ 
kloklezen 

p.15 

persoonsvorm en 
onderwerp 
taalbundel 

p.16 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

plaat kindcontact 
woorden met ch 

taalbundel 
p.17 

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 

woord-
pakket 

9 
  


