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2B - Planner 

Plan Datum Beschrijving Leerdoelen

18 mei

19 mei

20 mei

19 mei 09:30 –

11:00

18 mei – 20 mei

Week 8, 18 mei tot 20 mei

snappet

rekenen

Kies een leerdoel in het
werkpakket van rekenen thuis
en maak minimaal 30
opdrachten.

snappet

taal

Kies een leerdoel in het
werkpakket van taal thuis en
maak minimaal 30 opdrachten.

snappet

rekenen

Kies een leerdoel in het
werkpakket van rekenen thuis
en maak minimaal 30
opdrachten.

Beeldbellen We zouden het leuk vinden om
10 uur met de hele klas te
beeldbellen.     
Ga naar de website van
mijnschool. Klik op het rode
cameraatje rechtsboven. Als
teamvergadering typ je klas2B.
Dan klik je op start. En typ je
naam.   
Als je via je telefoon of via een
tablet inlogt kan het zijn dat je
de app Jitsi Meet moet
installeren.   
Vanaf kwart voor 10 kan je
inloggen en met je klasgenoten
kletsen. Om 10 uur zijn mevr.
Van Nijhuis of mevr. Groothedde
aan het woord. 
lukt dit niet gebruik dan dit
internetadres:
https://meeting01.mijnschool.nu/k

koken Maak de opdracht en lever deze
in.
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 3 plannen begintijd 11-5-2020 eindtijd 22-5-2020

19 mei – 20 mei

18 mei 08:00 –

22 mei 09:00

18 mei – 20 mei

nieuwsbeg Ga naar de website van
nieuwsbegrip en maak de
basisles van deze week.

Opdracht

Gym

week 8

Klik hier om tekst toe te voegen

BkV Dit is alleen voor de leerlingen
die de opdracht van vorige week
(groot, groter, kleinst?) nog niet
gedaan hebben. 
1. Klik in Its Learning bovenin de
donkere balk op 'vakken'.     
2. Klik op BkV leerjaar 2.     
3. Daar zie je wat je moet doen
voor BkV: perspectief anders
bekeken (filmpje kijken en de
opdracht: Groot, groter, ..kleinst?
maken.     
4. Via de chat kun je eventueel je
vragen stellen over de opdracht
aan mevrouw Breet.

Week 7, 11 t/m 15 mei
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