
 

   
 

 

Weektaak groep 7 week 4 

Instructie 9:00 – 10:00 Google Meet  

• Om 8.45 uur zijn we al online om even de dag te openen en even met elkaar te praten 

hoe het met iedereen gaat. Dit moment is verplicht! 

• Instructie uurtje is verplicht  

• Het vragenrondje is niet verplicht. Je mag dan vragen stellen als je nog iets niet begrijpt of als je nog iets wilt 

laten zien.  

• (i) betekent instructie.  

• (z) betekent zelfstandig werken.  

• Alles wat geel gekleurd is mag je nog niet maken voordat je instructie hebt gehad. De rest mag je dus wel 

maken voordat je instructie hebt gehad.  

• Tijdens de instructie: gebruik een koptelefoon en zet je microfoon op mute. 

• Mocht je de meester persoonlijk wat willen vertellen kun je een bericht via Parro sturen of mailen naar: 

m.bijma@bijeen-hoogeveen.nl  

• Tijdens de instructiemomenten reageert de leerkracht niet op Parro- of mailberichten. 

Doelen spelling en rekenen: 
-Kies 2 doelen per vak 
-Oefen elk doel 10 minuten (20 opdrachten rekenen & 20 opdrachten spelling)  
Maandag 25-1 

  
Af?  

Kring Allemaal in Google Meet 
 

Rekenen z Snappet 6.10   

Verkeer instructie Les 3  

Taal z Werkboek 5.10 blz. 16-17  

Spelling z Snappet 6.6  

Stil lezen 20 min z Eigen leesboek of een E-book.  
https://www.onlinebibliotheek.nl/home.html  

 

Nieuws z Jeugdjournaal   

Rekenen z Doelen oefenen 20 minuten: 

• 494 B. Percentages berekenen met behulp van ankerpunten 
• 537 B. Toe- en afname met makkelijke percentages berekenen 

• 456 C. Eenvoudige verhoudingen omzetten naar percentages 

 

Spelling z  Doelen oefenen 20 minuten: 

• 118 Franse Leenwoorden 

• 100 woorden met een ou die klinkt als oe 

 

 

Dinsdag 26-1 Les Af? 

Rekenen Instructie Snappet 6.13  

Taal Instructie Tekstboek 4.19 Herhalen  

Spelling Instructie Snappet 6.7 Dictee + flitsles  

Begrijpend Lezen z Nieuwsbegrip Andere tekstsoort (via Snappet)  

Lezen 20 min z Stillezen in eigen boek of E-book  

Nieuws z Jeugdjournaal  

Engels z Groove me Toetsles 3a (via zuluconnect – inloggen groove me)  

Rekenen z  Doelen oefenen 20 minuten:  

mailto:m.bijma@bijeen-hoogeveen.nl
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• 465 kommagetallen boven de 1 plaatsen op de getallenlijn 

• 494 percentages berekenen met behulp van ankerpunten 

• 406 kommagetallen op volgorde zetten 

• 456 eenvoudige verhoudingen omzetten naar percentages 

Spelling z Doelen oefenen 20 minuten: 

• 118 Franse Leenwoorden 

• 100 woorden met een ou die klinkt als oe 

 

 

Woensdag 27-1 Les Af? 

Rekenen z Snappet 6.12 Toets Zelfstandig  

Taal z Toets blok 4 
 

Spelling z Snappet 6.8  

Stil lezen 20 min z Eigen boek of E-book.  

Nieuws z Jeugdjournaal  

Taal z Taalzee 20 minuten via Zulu/oefenweb  

Rekenen z  Doelen oefenen 20 minuten: 

• 466 getallen met een verschillend aantal cijfers achter de komma 
optellen en aftrekken 

• 314 cijferend aftrekken 

• 293 cijferend optellen 

• 298 een som als 6 x 48 splitsend onder elkaar uitrekenen 

• 371 een som als 35 x 67 cijferend uitrekenen 

• 354 een som als 5 x 876 uitrekenen 

 

Spelling z  Doelen oefenen 20 minuten: 

• 95 E. Werkwoorden in de verleden tijd 

• 86 S. Zwakke werkwoorden op -ven en -zen in de verleden tijd 

 

Verkeer z  Les 3 moet af!  

  

Donderdag 28-1 Les Af? 

Rekenen Instructie Snappet 6.12 Tempo toets + 6 oefenen  

Taal Instructie Tekstboek 6.11 blz. 22-23  

Spelling Instructie Snappet 6.9  

Begrijpend Lezen z Nieuwsbegrip Woorden (via snappet)  

Stil lezen 20 min z Eigen boek of E-book  

Nieuws z Jeugdjournaal  

Rekenen z Doelen oefenen 20 minuten: 

• 466 getallen met een verschillend aantal cijfers achter de komma 
optellen en aftrekken 

• 314 cijferend aftrekken 

• 293 cijferend optellen 

• 298 een som als 6 x 48 splitsend onder elkaar uitrekenen 

• 371 een som als 35 x 67 cijferend uitrekenen 

• 354 een som als 5 x 876 uitrekenen 

 

Spelling z  Doelen oefenen 20 minuten: 

• 77 werkwoorden in de tegenwoordige tijd (2) 

• 64 werkwoorden op – den in de tegenwoordige tijd 

• 56 regelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd 

 

 



 

   
 

Vrijdag 29-1 Les Af? 

Rekenen Instructie Snappet 6.11  

Verkeer  Instructie Les 4  

Taal z Werkboek 6.12 blz 18-19  

Spelling z Snappet 6.10  

Stil lezen 20 min z  Eigen boek of E-book.   

Nieuws z Jeugdjournaal  

Schrijven z Pennenstreken blz. 18  

Engels  Words and birds of toets 3a afmaken  

Rekenen z  Doelen oefenen 20 minuten: 

• 287 uitleggen waarom iets symmetrisch is 

• 286 draai symmetrie  

• 217 spiegelen met een spiegellijn 

 

Spelling z  Doelen oefenen 20 minuten: 

• 95 werkwoorden in de verleden tijd 

• 84 zwakke werkwoorden in de verleden tijd 

• 107 Voltooid deelwoord 

 

Extra opdrachten (niet verplicht) 

Kahoot Kahoots spelen die te maken hebben met Wereldoriëntatie, Taal 
& Rekenen 

Af? 

Taal Woordmaatje 7 zelf kiezen via zulu  

Taal Taalzee  

Spelling Doelen oefenen (proberen deze allemaal groen te krijgen  

Rekenen Doelen oefenen (proberen deze allemaal groen te krijgen  

Rekenen  Rekentuin  

Nieuws  Jeugdjournaal kijken  

Engels Words and Birds  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Woorden (witte N-button zulu) Voor andere 
teksten kijk bij (archief) 

 

 


