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

	  

	  
	  
Weekplanning 22               Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
turnen rekenen rekenen 

zwemmen 
rekenen 

planning + agenda kring kring kring 
kring VWT klassenraad kring VWT 

     

dictee & 
tafeluitdaging taal taal taal taal 

Frans project project rekenen planning controleren 
     

levensbeschouwing 
VWT VWT VWT 

muzische vorming muzische vorming muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

breuken 
WB p.1 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

tekst website 
afwerken 

" 
net schrijven 

herhaling hoofdletters 
p.55 

inhoud 
WB p.5 – 6  

ABC 
alfabetiseren 

p.22 – 23  

 

creatieve verwerking 
afwerken 

# 
illustratie maken 

herhaling hoofdletters 
p.56 

werkblad 
hoofdrekenen 

ei of ij 
taalbundel 

p.34 

 

  herhaling hoofdletters 
p.57 

breuken 
WB p.10  

voor- en 
achtervoegsels 

taalbundel 
p.35 

  

 
6  Magtaakjes 

  

£ 
kloklezen 

p.25 

vroeger en nu 
taalbundel 

p.36 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

 

herhaling: atte ette 
itte otte utte 
taalbundel 

p.37 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 
 

 herhaling 
WP 

  



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

	  

	  
	  

Weekplanning 22 (+)              Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
turnen rekenen rekenen 

zwemmen 
rekenen 

planning + agenda kring kring kring 
kring VWT klassenraad kring VWT 

     

dictee & 
tafeluitdaging taal taal taal taal 

Frans project project rekenen planning controleren 
     

levensbeschouwing 
VWT VWT VWT 

muzische vorming muzische vorming muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

breuken 
WB p.1 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

tekst website 
afwerken 

" 
net schrijven 

herhaling hoofdletters 
p.55 

inhoud 
WB p.5 – 6  

ABC 
alfabetiseren 

p.22 – 23 

 

creatieve verwerking 
afwerken 

# 
illustratie maken 

herhaling hoofdletters 
p.56 

werkblad 
hoofdrekenen 

ei of ij 
taalbundel 

p.34 

 onderzoeksdoos of 
eigen onderzoek: 

 
………………………... 

 herhaling hoofdletters 
p.57 

breuken 
WB p.10  

voor- en 
achtervoegsels 

taalbundel 
p.35 

  

 
6  Magtaakjes 

  

£ 
kloklezen 

p.25 

vroeger en nu 
taalbundel 

p.36 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

 

herhaling: atte ette 
itte otte utte 
taalbundel 

p.37 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

 werkblad  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 herhaling 
WP 

  



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

	  

	  
	  

Weekplanning 22               Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
turnen rekenen rekenen 

zwemmen 
rekenen 

planning + agenda kring kring kring 
kring VWT klassenraad kring VWT 

     

Frans taal taal taal taal 

dictee & 
tafeluitdaging project project rekenen planning controleren 

     

levensbeschouwing 
VWT VWT VWT 

muzische vorming muzische vorming muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

hoofdrekenen met 
kommagetallen 

WB p.3 – 4  

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

tekst website 
afwerken 

" 
net schrijven 

onthoudwoorden 
p.41 

gemiddelde 
WB p.11 – 12  

ABC 
alfabetiseren 

p.23 

 

creatieve verwerking 
afwerken 

# 
illustratie maken 

gedicht 
p.42 

werkblad 
hoofdrekenen met 

kommagetallen 

leestekens 
taalbundel 

p.32 

 

   

kommagetallen 
WB p.13 – 14   

woorden met g, ch, 
gt of cht  

taalbundel 
p.33 

  

 
6  Magtaakjes 

  

£ 
kloklezen 

p.25 

de trappen van 
vergelijking 
taalbundel 

p.34 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

 

inversie en ei-
woorden 

taalbundel 
p.35 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

 

werkwoorden met 
een stam op d 

taalbundel 
p.36 – 37  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 herhaling 
WP 

  



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

	  

	  
	  

Weekplanning 22 (+)              Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
turnen rekenen rekenen 

zwemmen 
rekenen 

planning + agenda kring kring kring 
kring VWT klassenraad kring VWT 

     

Frans taal taal taal taal 

dictee & 
tafeluitdaging project project rekenen planning controleren 

     

levensbeschouwing 
VWT VWT VWT 

muzische vorming muzische vorming muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

hoofdrekenen met 
kommagetallen 

WB p.3 – 4  

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

tekst website 
afwerken 

" 
net schrijven 

onthoudwoorden 
p.41 

gemiddelde 
WB p.11 – 12  

ABC 
alfabetiseren 

p.23 

 

creatieve verwerking 
afwerken 

# 
illustratie maken 

gedicht 
p.42 

werkblad 
hoofdrekenen met 

kommagetallen 

leestekens 
taalbundel 

p.32 

 onderzoeksdoos of 
eigen onderzoek: 

 
………………………... 

  

kommagetallen 
WB p.13 – 14   

woorden met g, ch, 
gt of cht  

taalbundel 
p.33 

  

 
6  Magtaakjes 

  

£ 
kloklezen 

p.25 

de trappen van 
vergelijking 
taalbundel 

p.34 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

werkblad 

inversie en ei-
woorden 

taalbundel 
p.35 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

 

werkwoorden met 
een stam op d 

taalbundel 
p.36 – 37  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 herhaling 
WP 

  



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

	  

	  
	  

Weekplanning 22 (Simon)             Leefgroep 3 – 4de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
turnen rekenen rekenen 

zwemmen 
rekenen 

planning + agenda kring kring kring 
kring VWT klassenraad kring VWT 

     

Frans taal taal taal taal 

dictee & 
tafeluitdaging project project rekenen planning controleren 

     

levensbeschouwing 
VWT VWT VWT 

muzische vorming muzische vorming muzische vorming 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

hoofdrekenen met 
kommagetallen 

WB p.3 – 4  

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

tekst website 
afwerken 

" 
net schrijven 

onthoudwoorden 
p.41 

gemiddelde 
WB p.11 – 12  

ABC 
alfabetiseren 

p.23 

 

creatieve verwerking 
afwerken 

# 
illustratie maken 

gedicht 
p.42 

werkblad 
hoofdrekenen met 

kommagetallen 

leestekens 
taalbundel 

p.32 

 onderzoeksdoos of 
eigen onderzoek: 

 
………………………... 

  

kommagetallen 
WB p.13 – 14   

woorden met g, ch, 
gt of cht  

taalbundel 
p.33 

  

 
6  Magtaakjes 

  

£ 
kloklezen 

p.25 

de trappen van 
vergelijking 
taalbundel 

p.34 

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

werkblad 

inversie en ei-
woorden 

taalbundel 
p.35 

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

Olympische Spelen 
p.10 – 11  

werkwoorden met 
een stam op d 

taalbundel 
p.36 – 37  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 herhaling 
WP 

  



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

	  

	  
	  

Weekplanning 22 (Tobit)             Leefgroep 3 – 3de leerjaar 

          maandag 

          … / … / ……	  
          dinsdag 

          … / … / ……	  
          woensdag 

          … / … / ……	  
          donderdag 

          … / … / ……	  
          vrijdag 

          … / … / ……	  
turnen bij An 

bij Lotte 

 

bij Ilse planning + agenda kring 
kring VWT 

    

bij Lotte 
bij Heidi taal taal 

project project planning controleren 
 

	  
	  

√  Wiskunde 
 

!  Taal 
 

 "  Project 
 

&  Vrije tekst 
	  

@  Schoonschrift 
 

+ en – tot 1000 
WB p.27 

	  	  	  	  	  	  	  �di 
	  	  	  	  	  	  	  �woe 
	  	  	  	  	  	  	  �do 

 

tekst website 
afwerken 

" 
klad schrijven 

herhaling hoofdletters 
p.55 

£ 
kloklezen 

p.25  

vroeger en nu 
taalbundel 

p.36 

 

creatieve verwerking 
afwerken  herhaling hoofdletters 

p.56 

 

herhaling: atte ette 
itte otte utte 
taalbundel 

p.37 

 

  herhaling hoofdletters 
p.57 

   

  

 
6  Magtaakjes 

  

  

 

boek/ strip lezen 
onderzoekje: 

 
………………………... 

creatie maken 

  

 

leerspelletje tafels oefenen woordpakket oefenen 

  

 
onderzoeksdoos:  

 
………………………... 

klastaak: 
 

………………………... 
bijdrage klaskrant 

	  
 

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

 herhaling 
WP 

  


