
Overzicht van de aanpak van het huiswerk per leerjaar: 
 
Groep 1: Gebruik van Class Dojo als toelichting voor de ouders. 

 
Doelen  

                       Werkboek groep 
1 R&W - TGC 

 

                 Blz 2 fijne motoriek; juiste pengreep 
                        

 
netjes over de lijntjes schrijven 

                        

 

http://www.minipret.nl/werkboekjes/paaswerkboekje-groep-1.pdf 
 

                        Blz 4 visuele discriminatie; kleur de paren 
                        

                          Blz 5 verschil tussen jong en oud; de juiste jong en oud samenvoegen 
                        

                          Blz 8 kleur groen; welke objecten worden groen 
                        

                          

                          Groep 2: Class-

Dojo 

 

                         

                          Werkboek groep 
2 R&W - TGC 

 

                 Blz 3 fijne motoriek; juiste pengreep 
                        

 
netjes over de lijntjes schrijven 

                        

 

http://www.minipret.nl/werkboekjes/paaswerkboekje-groep-2.pdf 
 

                        Blz 4 verschil tussen jong en oud; de juiste jong en oud samenvoegen 
                        

                          Blz 7 optellen; eenvoudige optelsommen t/m 5 
                        

http://www.minipret.nl/werkboekjes/paaswerkboekje-groep-1.pdf
http://www.minipret.nl/werkboekjes/paaswerkboekje-groep-2.pdf


                          Blz 8 cijfers t/m 12; overtrekken 
                        

                          

                          Blz 9 visuele discriminatie; kleur de paren 
                        

                          Blz 10 t/m 13 tellen en in de juiste volgorde verbinden 
                        

                          Opgelet:  
Groep 1+2 

                         Prentenboeken ouders of site zelf lezen voor; lln rustig zitten en luisteren  
                  

 

https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/      

                   Godsdienst verhaal Palmzondag; leerkr.  leest voor (ook link van Youtube)  

                   

 

https://www.youtube.com/watch?v=xOHJLJ3AL08 
      

                   Bewegen bewegingen nadoen (link Youtube)  

                   

 

https://www.youtube.com/watch?v=QtHkBfpZ358 

                        CAV konijn knutselen; knippen en plakken  

 

https://www.google.com/search?q=preschool+rabbit+craft&tbm=isch&hl=en&safe=active&client=firefox-b-
d&safe=active&hl=en&ved=2ahUKEwjoprPsjMPoAhXTsDEKHaH6Bo8QrNwCKAB6BAgBEDM&biw=1034&bih=487#i
mgrc=8vvyTWDS4tqDvM 

                         
 
Groep 3: 
Rekenen:  

- Doorgaan in  maatschrift thuis met blok 3 en 4.  
- Blok 5 begint later, de werkbladen hiervan worden opgestuurd.  

Veilig Leren Lezen: 
- VLL: woensdag een test zoom sessie met de klas, d.i. op 1 april om 9.30u 
- Donderdag beginnen met 4 pagina’s per keer van kern 8 van VLL via Zoom om 9.30u 

https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/
https://www.youtube.com/watch?v=xOHJLJ3AL08
https://www.youtube.com/watch?v=QtHkBfpZ358
https://www.google.com/search?q=preschool+rabbit+craft&tbm=isch&hl=en&safe=active&client=firefox-b-d&safe=active&hl=en&ved=2ahUKEwjoprPsjMPoAhXTsDEKHaH6Bo8QrNwCKAB6BAgBEDM&biw=1034&bih=487#imgrc=8vvyTWDS4tqDvM
https://www.google.com/search?q=preschool+rabbit+craft&tbm=isch&hl=en&safe=active&client=firefox-b-d&safe=active&hl=en&ved=2ahUKEwjoprPsjMPoAhXTsDEKHaH6Bo8QrNwCKAB6BAgBEDM&biw=1034&bih=487#imgrc=8vvyTWDS4tqDvM
https://www.google.com/search?q=preschool+rabbit+craft&tbm=isch&hl=en&safe=active&client=firefox-b-d&safe=active&hl=en&ved=2ahUKEwjoprPsjMPoAhXTsDEKHaH6Bo8QrNwCKAB6BAgBEDM&biw=1034&bih=487#imgrc=8vvyTWDS4tqDvM


- Dinsdag 7 april les VLL om 9.30u 
-  

Groep 4 

De leerkrachten van groep 4 mailen instructievideos en ander materiaal naar u toe. Verder is het huiswerk: 
 
Van 31 mrt - 3 april 
 

Dinsdag 31 maart 2020 
Blokboek 26 A 
Klokken oefenen 5min, 10 min. over en voor het uur 
Klokken boek blz. 13 
Rekenhuiswerkboek maken blz. 25 
Tafelboekje maken blz. 7  
Papiamentu blz. 5 Lezen en oefenen , leren van links naar rechts woordbetekenis 
Redactie boek maken blz. 10 
Voorbereiden voor spreekbeurt papiamentu vrije thema 
 

Woensdag 1 april 2020 
Blokboek 26B 
Klokken oefenen 20 min, 25 min. over en voor het uur 
Rekenhuiswerkboek maken blz. 24 
Tafelboekje maken blz. 8 
Papiamentu blz. 6 lezen en oefenen, leren van links naar rechts woordbetekenis 
Redactie boek maken blz. 11 
Voorbereiden voor spreekbeurt papiamentu vrije thema 
 

Donderdag 2 april 2020 
Blokboek 27 A 
Klokken oefenen kw. over en kw. voor het uur 
Klokkenboek bl. 14  
Spelling huiswerkboek maken blz.19 



Tafelboekje maken blz. 9 
Voorbereiden voor spreekbeurt papiamentu vrije thema 
 

Vrijdag 3 april 2020 
Papiamentu blz. 7 maken, lezen oefenen en leren van links naar rechts woordbetekenis 
Redactie boek afmaken 
Blokboek 27 B 
Klokkenboek maken blz. 15 
Spelling huiswerkboek maken blz. 20 
Tafelboekje maken blz. 10  
Voorbereiden voor spreekbeurt papiamentu vrije thema 
 
 
Groep 5: 

Zoomsessies  
 

Woensdag         1 april 5a   8:00 – 8:45 5b   9:00 – 9: 45 

Vrijdag               3 april 5a   8:00 – 8:45 5b   8:00 – 8:45 

Maandag           6 april 5a   8:00 – 8:45 5b   8:00 – 8:45 

Woensdag         8 april 5a   8:00 – 8:45 5b   8:00 – 8:45 

Goede vrijdag 10 april 5a   8:00 – 8:45 5b   8:00 – 8:45 
De Zoom-sesssie worden voornamelijk gebruikt om uitleg te geven. De gedetailleerde omschrijving is klaar en volgt per mail. 
 
Groep 6: 
- Uitzondering: dinsdag 31 maart: Introductie Zoom-sessie 
- Andere Zoom-sessies op maandag, woensdag en vrijdag om 9.00u 
- Er wordt uitleg gegeven van Alles Telt, Taal actief en Blokboek taal 
- Het gemaakte werk wordt tijdens de Zoom-sessie nageken 
- Papiamentu wordt ook via Zoom uitgelegd 
- Daar waar nodig wordt er ook werk apart gemaild 



 
Groep 7: 
- Zoomdagen:  dinsdag – woensdag- donderdag om 10.30 uur. In principe een sessie van 40 minuten.  
- Eerste Zoom-sessie: Dinsdag 31 maart om 10.30u – korte sessie ter introductie. 
- Woensdag: 

a.        Rekenen – herhalingsblad 1 + 2 van Alles Telt blok 4 

         extra uitleg van enkele items 

         oefenen en uitleg van het zelfstandig werk 
  

b.      Ned Taal – Begrijpend Lezen.  

         Tekst samen lezen 

         Moeilijke woorden behandelen 
  

c.       Huiswerk opgeven voor donderdag.  
 

-          Donderdag: 
a.       Huiswerk nabehandelen naar behoefte (zijn er kinderen met specifieke problemen of die heel veel fouten hadden, dan moeten 

ze dat apart melden in een mail naar de juf, zodat ze evt extra uitleg, begeleiding en extra oefenwerk krijgen) 
  

b.      Ned Taal – werkwoordenspelling. 

         Oefentoets Leerboek Ned Taal Vocabulaire blz 19a 

         Verleden tijd van klankvaste werkwoorden herhalen en oefenen 
  

c.       Rekenen - – herhalingsblad 3 + 4 van Alles Telt blok 4 

         uitleg van het zelfstandig werk 
  

d.      Huiswerk voor volgende week dinsdag is dan: 

         sommen van AT blad 3 + 4 

         werkbladen cijferen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en cijferend delen 

         werkbladen werkwoordspelling klankvaste werkwoorden. 



Groep 8     

Huiswerk / zoomsessies   

 

Di  31 mrt. Woe 1 apr. Do 2 apr. Vrij. 3 apr. Ma 6 apr. Di 7 apr. 
- mk. Rek.     * - mk. Rek.     * - mk. Rek.     *  - Hh. Bon uso 

  Blz. 25 
- mk. Rek.     * 

- mk. Ned. T.* - mk. Ned. T.* - mk. Ned. T.*   - mk. Ned. T.* 

- Hh. Bon uso 
  Blz. 22 

- Doornemen   
  Bon uso blz. 
23 

- Doornemen   
  Bon uso blz. 
24 

- mk. Pap. oef. 
   ortografia via de 
   ontvangen mail 

- mk. Blokboek 24  - Hh. Bon uso 
  Blz. 26 

   - vragen Bon uso  
   blz. 22 – 24 
- hh. Blz. 25 en 26 

- mk. Stenvert  
   blz. 46 en 47  
 

 

9.45u – 10.30 u 
Zoomsessie 
intro: 
- Kennismaking  
  met Zoom 
- Uitleg  
  overzicht en  
 benodigdheden 
 
 
 

9.45u – 10.30 u 
Zoomsessie 
rekenen: 
- hh. weetjes      
- eventuele   
  vragen vanuit  
  de kinderen 
 
 

 9.45u – 10.30 u 
Zoomsessie 
Papiaments: 
- bespreken   
  oef. ortografia      
- hh. Regels   
  Ortografia 
 

9.45u – 10.30 u 
Zoomsessie 
Nederlandse taal: 
- bespreken blokboek   
  23 en 24      
- bespreken Stenvert  
  blz. 42, 43 en 46, 47 
  en tevens hh.  
  werkwoordspelling 
 
   
 
 

 

 

 

* Hiervoor maak je een oefening van rekenen en Nederlandse Taal en controleer/verbeter  je   

   deze via onderstaande links van: 



 

- https://vpco.org/site/oefenen-voor-efo-toetsen/ 

- www.beterspellen.nl 

- www.beterrekenen.nl 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://vpco.org/site/oefenen-voor-efo-toetsen/
http://www.beterspellen.nl/
http://www.beterrekenen.nl/


 


