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

	  

	  
	  
Weekplanning 14               Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
turnen toets getallenkennis toets toepassingen 

zwemmen 
toets metend rekenen 

kring kring kring kring 
planning VWT klassenraad kring VWT 

     

dictee & 
tafeluitdaging taal projectvoorstelling 

Romeinse Rijk rekenen taal 

Frans VWT taal taal planning controleren 
     

levensbeschouwing 

projectvoorstelling 
mensen met een 

beperking 

projectvoorstelling 
edelstenen muzische vorming 

projectvoorstelling 
voetbal 

projectvoorstelling 
vulkanen 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

toets getallenkennis 
	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 
Groepsproject 

presentatie 
voorbereiden 

" 
net schrijven 

vergeten pagina’s 
afwerken 

toets toepassingen 
ABC 

alfabetiseren 
vergeten pagina’s 

afwerken 

 

Groepsproject 
creatieve verwerking 

# 
illustratie maken  

toets metend 
rekenen 

meervoud 
taalbundel 

p.25 

 

   

£ 
kloklezen 

p.17 

woorden met een 
lange klank 
taalbundel 

p.26 

  

 
6  Magtaakjes 

  

planning vorige 
week afwerken 

woorden met een 
korte klank 
taalbundel 

p.27 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

 

persoonsvorm en 
onderwerp 
taalbundel 

p.28 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

 planning vorige 
week afwerken 

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 
	  

woord-
pakket 11 

  



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

	  

	  
	  

Weekplanning 14 (Tobit)             Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
turnen toets getallenkennis toets toepassingen 

zwemmen 
toets metend rekenen 

kring kring kring kring 
planning VWT klassenraad kring VWT 

     

dictee & 
tafeluitdaging taal projectvoorstelling 

Romeinse Rijk rekenen taal 

Frans VWT taal taal planning controleren 
 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

toets getallenkennis 
	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

 " 
net schrijven 

vergeten pagina’s 
afwerken 

toets toepassingen 
ABC 

alfabetiseren 
vergeten pagina’s 

afwerken 

 

 # 
illustratie maken  

toets metend 
rekenen 

meervoud 
taalbundel 

p.25 

 

   

£ 
kloklezen 

p.17 

woorden met een 
lange klank 
taalbundel 

p.26 

  

 
6  Magtaakjes 

  

planning vorige 
week afwerken 

woorden met een 
korte klank 
taalbundel 

p.27 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

 

persoonsvorm en 
onderwerp 
taalbundel 

p.28 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

 

 
planning vorige 
week afwerken 

 

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

woord-
pakket 11 

  



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

	  

	  
	  

Weekplanning 14               Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
turnen toets getallenkennis toets toepassingen 

zwemmen 
toets metend rekenen 

kring kring kring kring 
planning VWT klassenraad kring VWT 

     

Frans taal projectvoorstelling 
Romeinse Rijk rekenen taal 

dictee & 
tafeluitdaging toets cijferen taal taal planning controleren 

     

levensbeschouwing 

projectvoorstelling 
mensen met een 

beperking 

projectvoorstelling 
edelstenen muzische vorming 

projectvoorstelling 
voetbal 

projectvoorstelling 
vulkanen 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

toets getallenkennis 
	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 
Groepsproject 

presentatie 
voorbereiden 

" 
net schrijven 

vergeten pagina’s 
afwerken 

toets toepassingen 
ABC 

alfabetiseren 
vergeten pagina’s 

afwerken 

 

Groepsproject 
creatieve verwerking 

# 
illustratie maken  

toets metend 
rekenen 

woorden op ing 
taalbundel 

p.28 

 

   

toets cijferen 
meervouden 
taalbundel 

p.29 

  

 
6  Magtaakjes 

  

£ 
kloklezen 

p.17 

persoonsvorm en 
onderwerp 
taalbundel 

p.26 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

planning vorige 
week afwerken 

leestekens 
taalbundel 

p.30 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

 planning vorige 
week afwerken 

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 

woord-
pakket 11 

  


