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WISKUNDE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDS           

1) Taal 

 Thema 4: Sint is slechtgezind 

Technisch lezen Woorden met een lange klinker aan het eind (a, o, u, 

ee) lezen. 

Woorden met ei of ij erin vlot lezen. 

Luisteren en  

spreken 

In eenvoudige vertellingen de verhaallijn ontdekken, 

de hoofdpersonages opnoemen en de belangrijkste 

gebeurtenissen aanduiden. 

Juf Anke 

anke.buyle@vbheffen.be 

MAANDPLANNING 
DECEMBER 2019 

Tweede leerjaar 

BLOK 5  

Instaples 

1) Getallenkennis 

 Tellen met sprongen van 1, 2, 5 en 10 

2) Bewerkingen 

 De maal- en deeltafel van 5 

 Optellen tot 100: TE + E en E + TE zonder brug 

 Optellen tot 100: TE + T en T + TE 

 Aftrekken tot 100: TE - E (zonder brug) en T - E 

3) Meten en metend rekenen 

 De euro: munten en biljetten tot 100 euro, waarde en 

kostprijs, betalen. 

 Kalender, datum, tijdsduur in dagen. 

 Kloklezen: tijdstip en tijdsduur in uur en halfuur / Tijd als 

relatief begrip 

4) Herhaling - toets - bespreking 
 

mailto:anke.buyle@vbheffen.be


Begrijpend lezen In een brief de voornaamste gegevens aanduiden. 

In stripverhalen de verhaallijn ontdekken, de 

hoofdpersonages en de gebeurtenissen aanduiden. 

Schrijven Het midden van een brief schrijven wanneer 

inleiding en slot gegeven zijn. 

Taalbeschouwing Het alfabet 

 

   2) Spelling: 

   Woordpakket 11: Woorden met sch, schr, str, spr 

   Herhaling en controledictee (woordpakket  7 - 8 – 9 – 10 – 11) 

 

   3) Schoonschrift:  

   Aanleren van de hoofdletters: Z  

   Nieuwjaarsbrieven schrijven 

 

 

GODSDIENST 

- Kerkelijk jaar: De advent – Kerstmis 

- Thema: Welzijnszorg: ‘Samen solidair’ 

 

 

WERELDORIËNTATIE 

Thema: ‘Het is bijna 6december…’ 

We bekijken de kledij van de Sint en onderzoeken het speelgoed dat hij 

misschien wel brengt. Van welke materialen is speelgoed gemaakt? 

Thema: “Feest, van oud naar nieuw”  

Welke feestdagen vieren we op het einde van december? Wat betekenen deze 

feestdagen? 
 

KIKO EN FLO 

Thema 4: Samen maken we het verschil 

We leren omgaan met verschillen. We denken na over hoe je met elkaar rekening 

kan houden en waarom dit belangrijk is. We denken na over positieve 

eigenschappen van anderen en onszelf. 

 
 

 

AANDACHTSPUNT VAN DE MAAND 

 
CONCENTRATIE: Ik kan mijn aandacht bij een taak houden. 

 

 

 



VARIA 

 Donderdag 6/12: Sint op school  

(geen boekentas meebrengen, iedereen blijft ineten) 

 5/12 t.e.m. 16/12: Toetsen * 

 Woensdag 19/12: Viering 

 Woensdag 18/12 en donderdag 19/12: Oudercontact  

 (brief volgt nog) 

 23/12 t.e.m. 3/01: Kerstvakantie 

 

 

 

Onze jarige deze maand:   

      Soraja: 24 december 

 
 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

* Decembermaand is toetsenmaand… Ook in het tweede leerjaar! Thuis hoeft jouw kind 

niet te studeren, wij oefenen en herhalen alles voldoende in de klas.   

 

 

Juf Anke 

 

 


