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Datum uur Klas Onderwerp doelen 
Maandag  
09/03/2020 

8.35 2ab Wiskunde:  
Hoofdrekenen tot 20 

- WDgk3: Natuurlijke getallen (her)structureren om vlot 
bewerkingen uit te voeren en de splitsingen en andere 
herstructureringen paraat kennen van getallen ≤ 10. 

- WDiw3 : Eenvoudige gegevens wiskundig vertalen. 
- WDiw5 : Eenvoudige wiskundetaal gebruiken. 
- WDrv4 : Optellingen met een som ≤ 20 paraat kennen. 
- WDrv4 : Aftrekkingen met een som ≤ 20 paraat kennen. 

 9.00 4ab Wiskunde: 
Hoofdrekenen tot 1000 

- WDrv4: Eenvoudige optellingen en aftrekkingen uitvoeren 
door flexibel een functionele oplossingsweg te kiezen op 
basis van inzicht in de eigenschappen van bewerkingen 
en in de structuur van getallen – de oplossing wiskundig 
correct noteren. 

- WDiw5: Symbolen zoals < > + - x : = ( ) / % correct 
noteren en gebruiken. 

- Ikid1: Vertrouwen hebben in zichzelf – zichzelf 
aanvaarden met zijn mogelijkheden en beperkingen – 
zichzelf durven zijn, alleen en tussen anderen – voor 
zichzelf opkomen. 

- IKid2: Reflecteren op eigen mogelijkheden en 
beperkingen en daaruit leren over zichzelf – over eigen 
mogelijkheden en beperkingen communiceren. 

- Ivzv2: De eigen leerwinst juist inschatten met oog voor 
wat men (nieuw) heeft geleerd, over zichzelf heeft 
geleerd en over wat men verder nodig heeft. 

 9.25 REG KLIM-OP klas 
Raadsels van de week 
Thema : Ni Hao 

- Ikid2: Zich bewust worden van de eigen mogelijkheden 
en talenten en die verder verkennen en ontwikkelen – 



Thema : project Pi genieten van de eigen groei en ontwikkeling – ervaren 
hoe men door anderen gedragen wordt. 

- IVoc1: Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het 
nieuwe te ontdekken en erover te leren. 

- Totg4: Mondeling en schriftelijk willen en durven 
communiceren en het nut daarvan inzien. 

 9.50 REG KLIM-OP klas 
Raadsels van de week 
Thema : Ni Hao 
Thema : project Pi 

- Ikid2: Zich bewust worden van de eigen mogelijkheden 
en talenten en die verder verkennen en ontwikkelen – 
genieten van de eigen groei en ontwikkeling – ervaren 
hoe men door anderen gedragen wordt. 

- IVoc1: Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het 
nieuwe te ontdekken en erover te leren. 

- Totg4: Mondeling en schriftelijk willen en durven 
communiceren en het nut daarvan inzien. 

 10.30 1a Co-teaching 
 

-  

 10.55 1a Co-teaching 
 

-  

 11.20 3ab Wiskunde 
Hoofdrekenen 
Bewerkingen tot 100 
 
 

- WDiw5: Symbolen zoals < > + - x : = correct noteren en 
gebruiken. 

- WDrv4: Optellingen met een som ≤ 100 uitvoeren volgens 
standaardprocedures – de oplossing wiskundig correct 
noteren. 

- WDrv4: aftrekkingen met een aftrektal ≤ 100 uitvoeren 
volgens standaardprocedures – de oplossing wiskundig 
correct noteren. 

-  
Dinsdag 
10/03/2020 

8.35 3c Wiskunde 
Hoofdrekenen 
Bewerkingen tot 100 
 
 

- WDiw5: Symbolen zoals < > + - x : = correct noteren en 
gebruiken. 

- WDrv4: Optellingen met een som ≤ 100 uitvoeren volgens 
standaardprocedures – de oplossing wiskundig correct 
noteren. 



- WDrv4: aftrekkingen met een aftrektal ≤ 100 uitvoeren 
volgens standaardprocedures – de oplossing wiskundig 
correct noteren. 

-  
 9.00 3c Spelling: katten- en apenafspraak 

 
 

- TOtn2: Spelling van medeklinkers onderzoeken en deze 
inzichten gebruiken in betekenisvolle schrijfopdrachten: 
tweelettergrepige woorden met verdubbeling van de 
medeklinker ( bv knorren) 

- TOtn2: Spelling van klinkers onderzoeken en deze 
inzichten gebruiken in betekenisvolle schrijfopdrachten : 
tweelettergrepige woorden met ongedekte klinker in open 
lettergrepen ( bv jagen) 

- Ikid1: Vertrouwen hebben in zichzelf – zichzelf 
aanvaarden met zijn mogelijkheden en beperkingen – 
zichzelf durven zijn, alleen en tussen anderen – voor 
zichzelf opkomen. 

- IKid2: Reflecteren op eigen mogelijkheden en 
beperkingen en daaruit leren over zichzelf – over eigen 
mogelijkheden en beperkingen communiceren. 

- Ivzv2: De eigen leerwinst juist inschatten met oog voor 
wat men (nieuw) heeft geleerd, over zichzelf heeft 
geleerd en over wat men verder nodig heeft. 

 9.25 4c Wiskunde: 
 

 

 9.50 4c Spelling:  
 

-  

 10.30 HOR KLIM-OP klas 
Raadsels van de week 
Thema : Ni Hao 
Thema : project Pi 

- Ikid2: Zich bewust worden van de eigen mogelijkheden 
en talenten en die verder verkennen en ontwikkelen – 
genieten van de eigen groei en ontwikkeling – ervaren 
hoe men door anderen gedragen wordt. 

- IVoc1: Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het 
nieuwe te ontdekken en erover te leren. 

- Totg4: Mondeling en schriftelijk willen en durven 
communiceren en het nut daarvan inzien. 



 10.55 HOR KLIM-OP klas 
Raadsels van de week 
Thema : Ni Hao 
Thema : project Pi 

- Ikid2: Zich bewust worden van de eigen mogelijkheden 
en talenten en die verder verkennen en ontwikkelen – 
genieten van de eigen groei en ontwikkeling – ervaren 
hoe men door anderen gedragen wordt. 

- IVoc1: Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het 
nieuwe te ontdekken en erover te leren. 

- Totg4: Mondeling en schriftelijk willen en durven 
communiceren en het nut daarvan inzien. 

 11.20 2c Ondersteuning lezen - TOsn2: woorden als één geheel lezen – woorden steeds 
automatischer herkennen. 

- TOsn2: ontsleutelen van eenlettergrepige woorden met 
een eenvoudige structuur. 

- TOsn2: alle letters herkennen en fonetisch kunnen 
benoemen. 

 13.15  Pedagogische ondersteuning  -  
Woensdag 
11/03/2020 

8.35 5c Wiskunde: 
Decimale getallen 

- WDgk4: Kommagetallen interpreteren en gebruiken als 
uitbreiding van het getallenbereik in het tiendelig 
plaatswaardensysteem. 

- WDgk4: Kommagetallen met hoogstens drie decimalen 
lezen en schrijven en daarbij de termen en symbolen 
tiende (t), honderdste (h), duizendste (d), komma, 
kommagetal kennen en gebruiken. 

- WDgk4: Kommagetallen met hoogstens drie decimalen 
vergelijken, ordenen en op een getallenlijn plaatsen. 

- WDrv4: Eenvoudige kommagetallen optellen en aftrekken 
– de oplossing wiskundig correct noteren. 

- WDrv4: Een eenvoudig kommagetal vermenigvuldigen 
met een natuurlijk getal of met een ander eenvoudig 
kommagetal – de oplossing wiskundig correct noteren. 

- WDrv4: Een eenvoudig kommagetal delen door een 
natuurlijk getal of een eenvoudig kommagetal – de 
oplossing wiskundig correct noteren. 

 9.00 5c Spelling : 
Werkwoorden vervoegen 

- TOtn2: Werkwoordspelling onderzoeken en deze 
inzichten gebruiken in betekenisvolle schrijfopdrachten: 



 persoonsvormen met hoorbare –t , -te, -de, -ten, -den en 
met stam op –t en –d : tegenwoordige tijd en verleden tijd 
+ werkwoordsvormen met hoorbare –t die geen 
persoonsvormen zijn. 

 9.25   -  
 9.50 2c Ondersteuning lezen - TOsn2: woorden als één geheel lezen – woorden steeds 

automatischer herkennen. 
- TOsn2: ontsleutelen van eenlettergrepige woorden met 

een eenvoudige structuur. 
- TOsn2: alle letters herkennen en fonetisch kunnen 

benoemen. 
 10.30 1c Co-teaching 

-  
 10.55 1c Co-teaching -  
Donderdag 
12/03/2020 

8.35   -  

 9.00   -  
 9.25   -  
 9.50   -  
 10.30   -  
 13.15    
 14.05   -  
 15.10   -  
 15.35   -  
Vrijdag 
13/03/2020 

  Beleidsondersteunende taken  -  

 


