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Datum uur Klas Onderwerp doelen 
Maandag  
10/06/2019 

  Pinkstermaandag 
 

-  

Dinsdag 
11/06/2019 

8.35 3a Ondersteuning proeven  

 9.00 3a Ondersteuning proeven  
 9.25  Pedagogisch werk 

 
 

 9.50  Pedagogisch werk 
 

-  

 10.30 3a Ondersteuning proeven -  
 10.55 3a Ondersteuning proeven -  
 11.20  Pedagogisch werk -  
Woensdag 
12/06/2019 

8.35 4c Spelling : 
Hoe controleer ik mijn dictee ? 
Toepassen van de verschillende 
spellingsregels 
 

- TOtn2 : nadenken over de belangrijkste aspecten van het 
taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen 
gebruiken : leerlijn spelling en interpunctie 

 9.00 4c Wiskunde: 
Hoofdrekenen tot 100 000 

- 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 5c Wiskunde:  
Getallenkennis en rekentaal tot 100 
000 
+ bewerkingen met decimale getallen 

- 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. 

-   
 9.50  Pedagogisch werk 

 
-   

 10.30 6c Voorinstructie wiskunde -  
 10.55 4c Wiskunde: 

Hoofdrekenen tot 100 000 
- 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. 

Donderdag 
13/06/2019 

8.35 5c Ondersteuning proeven  

 9.00 5c Ondersteuning proeven  
 9.25  zorgraad -  
 9.50  zorgraad -  
 10.30 1a Co-teaching -  
 10.55 1a Co-teaching -  
 11.20  Pedagogisch werk -  
 13.15 6c Overdracht  
 14.05 6c Overdracht -  
 14.30 6c Overdracht -  
 15.10 3a 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. 

 15.35 1a/b Wiskunde:  
Hoofdrekenen tot 10 

- WDgk1: Gestructureerde en ongestructureerde 
hoeveelheden onderzoeken, schatten, vergelijken en 



sorteren door actief ervaringen op te doen en daarbij 
woorden gebruiken zoals veel, weinig, niets, evenveel, 
niet evenveel, te veel, te weinig, over, te kort, meer, 
minder, meest, minst, is meer dan, is minder dan, is gelijk 
aan, is niet gelijk aan. 

- WDgk1 : Een rangorde aangeven met rangtelwoorden en 
de termen eerste, middelste, laatste, vorige, volgende, 
voorlaatste, juist voor, juist na kennen en gebruiken. 

- WDgk1: Een hoeveelheid tot 5 onmiddellijk herkennen 
zonder te tellen ( = subiteren) 

- WDgk2 : Synchroon en resultatief tellen en terugtellen 
binnen het bereik tot 10. 

- 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 ≤ 10 paraat kennen. 
- WDrv4 : Aftrekkingen met een som ≤ 10 paraat kennen. 

	


