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9.50 2C Klasinterne zorg: Spelling  
Woorden net als drie, zee, ga, zo en nu 

 

 10.30 1C Klasinterne zorg: taal: ‘doos’   

 10.55 3C Klasinterne zorg: Wiskunde 
Les 26: remediëring en verrijking  

 

 11.20 3C Klasinterne zorg: Spelling: 
Woorden net als schroeven, schatten en 
scheve  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag 
26/10/2021 

8.35  Zorgraad   

 9.25 3C Klasinterne zorg: Spelling 
Woorden net als schroeven, schatten en 
scheve  

 

 9.50 3C Klasinterne zorg: Wiskunde 
Hoofdrekenen tot 1 000 

 

 10.30 2c Wiskunde: Hoofdrekenen: optellen en 
aftrekken tot 10 

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

- WDiw5 : Eenvoudige wiskundetaal gebruiken. 

- WDrv4 : Optellingen met een som ≤ 10 paraat kennen. – 

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

- 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. 

 10.55 
11.20 

4c Spelling : 
Vissen- en 
apenafspraken 

- 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. 

 
 
 
 
 



Donderdag 
28/10/2021 

9.50 2C Wiskunde: Hoofdrekenen: optellen en 
aftrekken tot 10 

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

- WDiw5 : Eenvoudige wiskundetaal gebruiken. 

- WDrv4 : Optellingen met een som ≤ 10 paraat kennen. – 

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

- 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. 

 10.30 1C Klasinterne zorg: Schrift   

 10.55 
11.20 

4C Wiskunde: Hoofdrekenen:  

Optellen en aftrekken tot 1 000  
- 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. 

- WDgk4: Inzicht verwerven in breuken en hun 
onderlinge relaties: Eenvoudige breuken lezen, 
schrijven en berekenen: als een deel van, een 
verdeling en daarbij de termen ‘breuk’, ‘teller’, 
‘noemer’, ‘breukstreep’, ‘stambreuk’, 
‘gelijkwaardige breuk’ kennen en gebruiken – de 
symbolen ÷ en ./. lezen 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. 

 11.20 1c Klasinterne zorg:   

 


