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MAANDPLANNING 
NOVEMBER 2019 

Tweede leerjaar 

BLOK 3 (afwerking) 

Instaples 

1) Getallenkennis 

➢ Getallen tot 100 lezen, schrijven en voorstellen 

➢ Getallen tot 100 situeren op het honderdveld 

2) Bewerkingen 

➢ De maal- en deeltafel van 2 

➢ Optellen en aftrekken tot 20 met en zonder brug 

3) Meten en metend rekenen 

➢ Oppervlakte meten met natuurlijke maateenheden 

➢ Gewicht: vergelijken en meten met natuurlijke maateenheden. 

4) Herhaling - toets - bespreking 
 

BLOK 4  

Instaples 

1) Getallenkennis 

➢ Getallen tot 100 ordenen en op een getallenas plaatsen 

➢ Getallen tot 100: het honderdveld en getallen 

herstructureren 

2) Bewerkingen 

➢ De maal- en deeltafel van 10 

➢ Optellen tot 100: T+T, T+E, E+T  

➢ Aftrekken tot 100: T-T, 100-T, TE-T 

3) Meten en metend rekenen 

➢ Volume: vergelijken, meten met natuurlijke maateenheden en 

omstructureren. 

4) Meetkunde 

➢ Ruimtelijke oriëntatie: positiebepaling - richting en beweging 

➢ Zich mentaal verplaatsen in de ruimte – driedimensionale 

voorstellingen. 

5) Herhaling - toets - bespreking 
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NEDERLANDS           

1) Taal 

➢ Thema 3: Sst! Ik droom…  

 

Technisch lezen De klanken ie en ei in een woord visueel van elkaar 

onderscheiden en correct lezen. 

Woorden met clusters van twee medeklinkers achteraan 

herkennen en lezen. 

Luisteren en  

spreken 

In een voorgelezen verhaal de verhaallijn ontdekken, de 

hoofdpersonages opnoemen en de belangrijkste 

gebeurtenissen aanduiden. 

Fantasie en realiteit onderscheiden. 

Passende vragen stellen om de juiste informatie te 

vinden. 

Begrijpend lezen Diagrammen aflezen en interpreteren. 

In korte verhalen de verhaallijn ontdekken, de 

hoofdpersonages en de belangrijkste gebeurtenissen 

aanduiden. 

Schrijven Een verhaal verzinnen dat opgeschreven wordt door de 

leerkracht. Dat verhaal foutloos overschrijven. 

Taalbeschouwing Betekenisvolle woordgroepen maken met aandacht voor 

bovenliggend begrip, onderliggend begrip, synoniem en 

tegengestelde. 

 

 

2) Spelling: 

➢ Controledictee (woordpakket 1 – 7) 

➢ Woordpakket 8: Woorden met ei en ij 

➢ Woordpakket 9: Woorden met aai, ooi, oei 

➢ Woordpakket 10: Woorden met eeuw en ieuw 

 

3) Schoonschrift: aanleren van de hoofdletters H – K - Z 

 

GODSDIENST 

- Thema: Op verkenning in de natuur 

- Kerkelijk jaar: De advent 

 

WERELDORIËNTATIE 

Thema: "Herfst is in het land" (afwerking) 

Thema: “Wie zoekt die vindt”  

Welke feesten vieren we in november? Wat gebeurt er allemaal op Allerheiligen en 

Allerzielen, Wapenstilstand, het feest van de koning? 

Thema: "Voeding" 

Hoe ziet de voedingsdriehoek eruit? Hoe eten we gezond? Wat is minder gezond? 

  



Kiko en Flo: Thema 3: Onze klas, een vriendelijke groep 

We werken aan een warme klasgroep. We proberen uit te leggen wat een groep is. We 

zoeken voorbeelden van hoe een fijne, vriendelijke groep eruitziet. We leren nieuwe 

zaken over onze klasgenootjes. We denken na over de verschillende gevoelens die je als 

lid in een groep kan ervaren. We onderzoeken hoe we aansluiting vinden bij een groep en 

hoe we anderen hierbij kunnen helpen. 

 

 

   AANDACHTSPUNT VAN DE MAAND 
 

TAAKGERICHTHEID:  

Als ik een taak krijg, weet ik wat ik moet doen en kan ik deze zelf afwerken 

 
 

 

NIET VERGETEN 

Dinsdag 5/11:  Opening verkeersweek 

Woensdag 6/11:  Voettocht 

Maandag 11/11:  Wapenstilstand (vrije dag) 

Woensdag 20/11: Kriebelteam  

Donderdag 21/11:  Tijd voor ontbijt  

                                           (graag een bordje, mes, lepel, beker en handdoek meegeven           

                                 in een zakje en alles voorzien van een naam) 
 

Jarigen deze maand 

Gail: 1/11 

 Pippa: 7/11 

  Stig: 9/11  

   Victor: 21/11 

  
 

 

 

Deze maandplanning geeft enkel de grote lijnen weer en is een planning die kan veranderen omwille van o.a. 

actualiteit, interesse van de kinderen, onverwachte gebeurtenissen of veel afwezige leerlingen. 
 

Juf Anke 
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