
Planning 4D “in quarantaine” 

Maandag 1 maart 2021 

8u00 – 9u00: ontbijten en aankleden 

Goedemorgen allemaal, hopelijk hebben jullie goed geslapen. Jullie mogen eerst 

ontbijten, voor we aan de dag beginnen. Helpen jullie mee de tafel af te ruimen? 

Je mama/papa gaat dit zeker leuk vinden.  

Overloop de planning zodat je weet wat je te wachten staat vandaag doorheen 

onze eerst onlinelesdag!  

 

 

9u00 – 10u35 Rekenen: Les 8 Kommagetallen afronden 

 

9u00 – 9u20: Instructievideo bekijken via volgende link -> 

https://www.loom.com/share/9c4d9a17da1846c384fa60f27d7da5d0 

 

9u20-9u30: Oefeningen in werkboek proberen te maken p. 36-38. 

• Oefening 1 – 2 – 3 – 4 MOETJES.  

• Oefening 5 is EXTRA.  

9u30 – 10u30: ONLINE LESMOMENT via ZOOM in groepjes (zie beneden 

indeling groepen) 

Ik voorzie voor ieder groepje 20 minuten waarin je vragen kunt 

stellen over de oefeningen of ik meer uitleg kan geven. Om in het 

gesprek te geraken moet je op de link klikken die achter jouw groep 

staat. Let goed op de tijd dat je zeker tijdig aanwezig bent! Het kan 

zijn dat je een Meeting ID of een passcode moet ingeven. Deze zie 

je voor jouw gesprek onder de link staan.  

• Groep 1: 9u30 – 9u50 -> 

https://us04web.zoom.us/j/72078024940?pwd=S3BzaXFxK2J

MY1R3Z2RlSXJDT0NOdz09 

 

Meeting ID: 720 7802 4940 

Passcode: JNCv61 

 

 

https://www.loom.com/share/9c4d9a17da1846c384fa60f27d7da5d0
https://us04web.zoom.us/j/72078024940?pwd=S3BzaXFxK2JMY1R3Z2RlSXJDT0NOdz09
https://us04web.zoom.us/j/72078024940?pwd=S3BzaXFxK2JMY1R3Z2RlSXJDT0NOdz09


 

• Groep 2: 9u50 – 10u10 -> 

https://us04web.zoom.us/j/72994368038?pwd=Q1NVcitGeDdB

cWFzOHdvczQ3TnNhUT09 

 

Meeting ID: 729 9436 8038 

Passcode: dkm1r3 

 

• Groep 3: 10u10 – 10u30 -> 

https://us04web.zoom.us/j/71527051301?pwd=cnh1THdBcG8zN

GlkM0wrd0t5UmdRUT09 

 

Meeting ID: 715 2705 1301 

Passcode: mWYd1k 

 

10u20 – 10u35: Thuis zelf je rekenles nakijken met de correctiesleutel op de    

                         computer.  

• Fouten doorstrepen met groen, verbetersleutel wegleggen.  

• Fouten verbeteren met groen en opnieuw nakijken of het 

antwoord nu wel klopt.  

10u35 – 11u00: vrije tijd 
Je mag even lekker ontspannen. Eet een tussendoortje, ga eens een frisse neus 

halen.  

 

11u00 – 12u00: Spelling p. 57 - 58 
• Spelling (40 minuten) 

• Les 7.3 + 7.4 werkboek b p. 57 – 58.  

• Oefening 5 – 6 – 9.  

• Bekijk de instructievideo -> 

https://www.loom.com/share/71a3e86d8705442bb40b9c00ce28e9

0f 

 

• Los de oefeningen zelfstandig op en verbeter ze nadien met de 

correctiesleutel. Foute woorden met groen doorstrepen en in de 

gele kaders 1x opnieuw noteren.  

 

https://us04web.zoom.us/j/72994368038?pwd=Q1NVcitGeDdBcWFzOHdvczQ3TnNhUT09
https://us04web.zoom.us/j/72994368038?pwd=Q1NVcitGeDdBcWFzOHdvczQ3TnNhUT09
https://us04web.zoom.us/j/71527051301?pwd=cnh1THdBcG8zNGlkM0wrd0t5UmdRUT09
https://us04web.zoom.us/j/71527051301?pwd=cnh1THdBcG8zNGlkM0wrd0t5UmdRUT09
https://www.loom.com/share/71a3e86d8705442bb40b9c00ce28e90f
https://www.loom.com/share/71a3e86d8705442bb40b9c00ce28e90f


 

 

 

12u00 – 13u00: eetmoment 
 

 

13u00 – 13u30: vrije tijd 
 

13u30 – 14u00: Tijd om te bewegen!  
Genoeg op je stoel gezeten! Nu is het tijd om in actie te schieten. Klik op de 

filmpjes beneden en voer ze zo goed mogelijk uit.  

https://youtu.be/7e2yNfrL9vQ 

https://youtu.be/1DK6e7NwbC8 

https://youtu.be/ju2ZF6z6GeA 

 

Zo, de eerste dag zit erop. Jullie hebben flink gewerkt, ik ben fier op jullie! 

Ik begin jullie al wat te missen, hopelijk jullie mij ook…  

Tot morgen allemaal! 

 

Groepsindeling online-lesmomenten; 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 

Baleani Matheas  

Berlingieri Alex  

Broux Maxim  

Cariati Dylaria  

Delvaux Vince  

Dorissen Kevin  

Gaspercic Nomi  

Gaszek Fabian  

Gauer Maite  

Hendrikx Siebe  

Jambon Fien 

Massa Sarina 

Mercadante Sienna  

Mijslinski Jayden 

Moors Maud  

Omloop Livio 

Pennemans Lean  

Picarelli Letizia  

Placido Sofie 

Rothier Alyssa  

Salvo Maurizio 

Thiry Noa  

Verhaegen Ariana 

Zseretko Enora 

 

https://youtu.be/7e2yNfrL9vQ
https://youtu.be/1DK6e7NwbC8
https://youtu.be/ju2ZF6z6GeA

