
Hallo groep 8-er,  

Dit is raar he, ineens weer thuiswerken. We zien elkaar gelukkig snel weer!  

Hieronder vind je een overzicht van wat wij van jou verwachten dat je deze 8 dagen thuis gaat maken.  Wij kijken op ons dashboard mee en zullen jullie 

feedback geven over je gemaakte werk. Als je vragen hebt over een vak, stuur dan een e-mail naar je vakdocent. Rekenen: c.sarris@ikcvankampen.nl, taal: 

j.broere@ikcvankampen.nl, spelling: j.bos@ikcvankampen.nl, lezen: juf Charon Sarris of juf Judith Bos. De Snappet chat is ook weer beschikbaar voor kleine 

vragen. Ook kan je bellen met juf Charon als je hier echt niet uitkomt. Dit kan je doen met het volgende nummer: 0615232448.  

 Veel succes! 

We verwachten elke dag:  

• 45 minuten rekenen.  (minimaal 25 opgaven) 

• 45 minuten taal of spelling. (beide vakken minimaal 25 opgaven) 

• 45 minuten lezen. 

Voor rekenen, taal, spelling en lezen moet je je inloggen op: https://alumno.snappet.org/login?1584361623986= . Hier vul je je gebruikersnaam en 

wachtwoord in dat je op school van ons hebt gekregen. Heb je die niet ontvangen? Stuur dan je mentor een mailtje en wij zorgen dat het alsnog bij jou 

terecht komt.  

Zit je in de ek-klas? Dan wordt er ook van je verwacht dat je languagenut blijft doen. Hier werk je 30 minuten per week aan. Je weet zelf hoe je je hiervoor 

moet inloggen. Ook werk je aan de werkgids, doet doe je minimaal 1x per week een half uur.  

Instructie is verplicht via Zoom, behalve als je op niveau 5 zit: 

8a 09.30 - 10.15 uur Rekenen. 

     10.30 - 11.15 uur taal/spelling 

 

8b 09.30 - 10.15 taal/spelling. 

      10.30 - 11.15 uur rekenen. 

Reken je op niveau van groep 7, dan heb je elke dag rekeninstructie om 11.30 uur!  
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Overzicht rekenen week  

Per doel moeten je kijken hoeveel procent je staat, aan de hand daarvan kijk je welke opdrachten je moet maken. Je moet elke dag minimaal 45 minuten 

aan rekenen werken. Let op: Ben je klaar met de les, dan ga je in je werkpakketten werken of aan groei richting streefniveau. 

Overzicht percentage en te maken opdrachten:  

Niveau 1,2,3,4 Verplicht instructie via zoom, som 1, 2 en 10+ 

Niveau 5 Maak zelf de keuze of je de instructie wilt volgen of zelfstandig gaat werken 2 x 10 +, 

 

Dag  Doel  Les 

Donderdag 8-10 #536 Ik ken de betekenis van percentages groter dan 100%  Dit doel staat in je werkpakket. Je werkt totdat je je 

streefniveau behaald hebt. Heb je dit al behaald, dan 

maak je minimaal 10+  

Vrijdag 9-10  #515 Ik kan oppervlaktes berekenen met behulp van de 
schaal.  

Dit doel staat in je werkpakket. Je werkt totdat je je 

streefniveau behaald hebt. Heb je dit al behaald, dan 

maak je minimaal 10+ 

Maandag 12 -10 #450 Ik kan moeilijke verhoudingsproblemen oplossen.  Blok 2, week 1, les 1.  

Dinsdag 13-10  #437 Ik kan deelsommen als 2635:31 uitrekenen.  Dit doen we 

door lange deelsommen te maken.  

Blok 2, week 1, les 2. LET OP: nieuwe les!  

Woensdag 14-10  Ik werk aan mijn werkpakketten.   

Donderdag 15-10  #551 Ik kan een passende kubieke maat kiezen.  Blok 2, week 2, les 3.  

Vrijdag 16-10  #461 Ik kan deelsommen als 1355:15 met rest maken. Dit 

doen we door lange deelsommen te maken. 

Blok 2, week 2, les 4. 

 

 

Dag  Doel  Les 

Donderdag 8-10 #381 Ik leer de betekenis van procenten.  Blok 2, week 1, les 1 

Vrijdag 9-10  #381 Ik leer de betekenis van procenten.  Blok 2, week 1, les 1 



Maandag 12 -10 #398 Ik kan breuken vereenvoudigen via gemeenschappelijke deler. Blok 2, week 1 les 2 

Dinsdag 13-10  #398 Ik kan breuken vereenvoudigen via gemeenschappelijke deler. Blok 2, week 1 les 2 

Woensdag 14-10  Ik werk aan mijn werkpakketten,   

Donderdag 15-10  #259 Ik kan een som als 4x399 handig uitrekenen. Blok 2, week 2, les 1 

Vrijdag 16-10  #259 Ik kan een som als 4x399 handig uitrekenen. Blok 2, week 2, les 1 

  



Overzicht taal / spelling doelen  

Per doel kijk je welk niveau je staat, aan de hand daarvan kijk je welke opdrachten je moet maken. Je moet elke dag minimaal 45 minuten aan taal of 

spelling werken. De instructie wordt gegeven via zoom. Is de les af en heb je nog tijd over, dan ga je aan je werkpakketten werken. Heb je de les af en niks 

meer in je werkpakket, dan werk je in je lichtblauwe bakje, daarna pas mag je in de shuffle werken.  

Huiswerk wat je voor de herfstvakantie moest inleveren, lever je in de week na de herfstvakantie in bij de vakdocent. 

Overzicht niveau en te maken opdrachten: 

Niveau 1, 2, 3, 4 Verplicht instructie via zoom, som 1, 2 en 10+ 

Niveau 5 Maak zelf de keuze of je de instructie wilt volgen of zelfstandig gaat werken 2 x 10 + 

 

Dag  Doel  Les Instructiefilmpje 

Woensdag 7 oktober Werk in je werkpakketten Minimaal 25 opgaven taal en 25 
opgaven spelling 
 

 

Donderdag 8 oktober Spelling  Week 5 les 1 Doel 116 NIEUW 

samenstellingen met tussenletter  

–e/ -en 

 

Zoom instructie 

Vrijdag 8 oktober Spelling  Week 5 les 2 Doel 77 
persoonsvormen werkwoorden in 
de tegenwoordige tijd 
 

Zoom instructie 

Maandag 12 oktober Taal  Week 8 les4 Doel 243 oefenen met 
verschillende woordenschat 
strategieën 
 

Zoom instructie 

Dinsdag 13 oktober Taal  Week 8 les 1a Doel 822 moeilijke 
woorden 
 

Zoom instructie 



Woensdag 14 oktober Werk in je werkpakketten Minimaal 25 opgaven taal en 25 
opgaven spelling 
 

 

Donderdag 15 oktober Spelling  Week 6 herhalingsles 1 Doel 116 
samenstellingen met tussenletter  
–e/ -en 
 

Zoom instructie 

Vrijdag 16 oktober Spelling  Week 6 herhalingsles 2 Doel 74 
persoonsvormen werkwoorden in 
de tegenwoordige tijd 
 

Zoom instructie 

 

  



Overzicht Lezen week 12 :  

Nieuwsbegrip maak je in Snappet. Iedereen maakt niveau B.  

Dag   

donderdag Nieuwsbegrip B op Snappet. Let op: er staat dat je een mindmap moet maken, dit doe je en lever je in na de herfstvakantie.  

vrijdag Maak je werk van gisteren af. 

maandag 45 minuten lezen in een leesboek. 

dinsdag 45 minuten lezen, mag ook in een stripboek.  

woensdag Andere tekstsoort en woordenschat van niveau B.  

donderdag Nieuwsbegrip B op Snappet.  

vrijdag Maak je werk af van gisteren.  

 

Engels:  

Kijk een film in het Engels zonder ondertiteling.  

 

 

Optische illusie uiterlijk donderdag 8 oktober mailen naar j.bos@ikcvankampen.nl 

Huiswerk na de vakantie inleveren op de dag dat zou moeten.  

 


