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MAANDPLANNING
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Tweede leerjaar

WISKUNDE
BLOK 3 (afwerking)
➔ 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
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
In eenvoudige vertellingen de verhaallijn ontdekken,
spreken
de hoofdpersonages opnoemen en de belangrijkste
gebeurtenissen aanduiden.

Begrijpend lezen

Schrijven
Taalbeschouwing

In een brief de voornaamste gegevens aanduiden.
In stripverhalen de verhaallijn ontdekken, de
hoofdpersonages en de gebeurtenissen aanduiden.
Het midden van een brief schrijven wanneer inleiding
en slot gegeven zijn.
Het alfabet

2) Spelling:
➢ Controledictee (woordpakket 1 – 7)
➢ Woordpakket 8: Woorden met ei en ij
➢ Woordpakket 9: Woorden met aai, ooi, oei
3) Schoonschrift: aanleren van de hoofdletters K – V - W
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?
KIVA
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.
Enkele belangrijke data!
Maandag 9/11 Vrijdag 13/11:
Dinsdag 17/11:

Verlengde herfstvakantie
Opening verkeersweek (De kinderen mogen zo zichtbaar
mogelijk naar school komen: zie brief)

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.
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