
Werken met de weektaak 
 
 

• Bij het opstarten van de week wordt de week bekeken, een aandachtspunt 
gekozen en de doelen voor besproken. Ook de klaar-opdrachten worden 
toegelicht.  
 

• De kinderen mogen werken in het stiltelokaal (mfr), zone en in de klas. In de 
zone en de klas mag overlegd worden. In het stiltelokaal is het echt stil. 

 
• De kinderen laten aan de hand van hun blokje zien of ze zelf werken, 

samenwerken of een vraag hebben (zie uitleg zelfstandig werken). Als de 
leerkracht zijn loopronde doet, ziet hij snel wie een vraag heeft.  

 
• Elke dag start met stamgroeptijd (hoe is het met iedereen?, hoe ziet de dag 

eruit?, reflectie dag ervoor, automatiseeroefeningen rekenen, wisbordjes, wat 
ze nodig hebben: blokje, spullen, aandachtspunt enz.) 

 
• Op de weektaak staan verschillende kleuren: geel: gezamenlijk vak met 

groep, blauw: instructie, groen: verwerking, rood: stamgroep. 
 

• In het groene vak staan de doelen behorende bij de lessen.  
 

• In het paarse vak staan de weektaken. Deze staan niet gepland, maar geven 
ze zelf een plekje tijdens de verwerking en hebben ze af aan het einde van de 
week. 

 
• In het blauwe vak staan de klaartaken, voor als je alles af hebt, voor het einde 

van de week. 
 

• Unitbreed werken (groepen 6/ 7 en 8) biedt in de toekomst mogelijkheden om 
instructies te clusteren en zo meer gebruik te maken van de vele leerkrachten 
en onderwijsondersteuners op deze school en hun talenten.  
 



Doelenbord 

In het groene vak op de weektaak staan de doelen behorende bij de lessen. Deze 
staan ook op het inschrijfblad dat op het whiteboard hangt. 

De kinderen houden aan de hand van het doelenbord op het whiteboard bij of ze de 
vakken begrijpen. Dit doen ze met behulp van de foto`s. Mochten ze een onderdeel 
van het vak na de instructie niet begrijpen, schrijven ze hun naam op het 
inschrijfblad. Dit houden ze ook bij op een doelenblad in de klapper en ze kiezen een 
geschikt moment om de foto`s goed te hangen (voorkomt file- problemen). 



Evaluatie en feedback 

De kinderen evalueren aan de hand van het doelenblad (thermometer vullen, deze 
komt overeen met het whiteboard) en een gpg (blad met smiley) voor meerdere 
dagen.  
De gpg staat voor gedragspatroongrafiek en daarmee geven de kinderen bij elk vak 
via een stijgende of dalende lijn aan, hoe het is gegaan. Zo hebben we snel een 
mooi overzicht en dit leent zich uitstekend om met de (hele) groep na te bespreken. 
De kinderen geven namelijk in steekwoorden of plaatjes erbij aan waarom een vak 
daalt of stijgt. Zo ontstaat er een nieuw aandachtspunt voor de groep of voor de 
leerling zelf.  



Oefenen	in	het	geven	van	
feedback	

Werken	aan	het	behalen	van	
een	spellingsdoel	)minimaal	
80%	van	de	klas	beheerst	de	
categorie		



Zelfstandig werken 

Gedurende de eerste schoolweken wordt er veel aandacht besteed aan: 
Wat is zelfstandig werken? en Hoe doen we dat op deze school? 
Zelfstandig werken is erg belangrijk, een voorwaarde om te kunnen 
werken met de weektaak. 

Door de hele school wordt er via hetzelfde stappenplan gewerkt. Het 
stappenplan wordt op een eigen manier in elke klas vormgegeven.  

De stappen zijn: 
• Ik heb een probleem
• Eerst zelf proberen om het op te lossen.
• Een ander om hulp vragen
• De opdracht overslaan
• De leerkracht om hulp vragen/intekenen extra instructie/ loopronde.

• Rood: de leerling wil alleen werken
• Groen: je mag de leerling wat vragen
• ?: ik heb een vraag (aan leerkracht of leerling)

Het blokje: 



Naam:                                                    Maatje:        Groep  7   wk: 19 november 2018 
Aandachtspunt klas: Mijn blokje heb ik altijd bij me! Aandachtspunt zelf: 
Rekenen: blok 3 wk 2 (60 min.+ weektaak)  

Les 2: kommagetallen op volgorde zetten+ 

oefenen van gelijkwaardige breuken 

Les 3: inhouden liters samenvoegen+ oppervlakte 

regelmatige en onregelmatige figuren 

Les 4: vermenigvuldigingstabel invullen+ relatie 

cirkeldiagram en verhoudingstabel 

Les 5: weektaak + inschrijflijst 

Taal: licht 

Alg.: uitbreiden woordweb licht  

Les 9: eindproduct informatief artikel 

Les 10: tips en tops+ uitwerken op de computer 

Les 11: uitloop + muurkrant maken 

Spelling: blok 3, week 2 

Les 2+ 4: leenwoorden 

Les 3: komma achter de citaat 

Begrijpend lezen: blok 2 les 5 

Wat moet je doen als je het niet meer snapt? + 

voorkennis uitbreiden 

WO:  
Aardrijkskunde thema 1 toets 

Blits (vlg. blz. + nakijken)  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Studiedag 
Stamgroep – 9.00 Stamgroep -  9.00 Stamgroep- 9.00 Stamgroep – 9.00 
Instructie 
9.00- 9.40 
Rekenen les 2 
Spelling les 2  
Taal les 9 

Instructie 
9.00- 9.30 
Rekenen les 3 
Spelling les 3  
Taal les10 

Rekenen 
9.00- 9.30 
Rekenen  les 4 

Instructie 
9.00- 9.30 
Rekenen les 5 
Spelling les 4 

Verwerking 
9.30- 10.25 

Verwerking 
9.30- 10.25 

Programmeren 
9.30- 10.25 

Verwerking 
9.30- 10.25 

Lezen ao 
10.45- 11.30 
Weektaak 

Lezen ao 
10.45- 11.30 
Weektaak 

Gym Verwerking 
10.45- 11.00 

Verwerking 
11.30- 12.00 

Verwerking 
Creatief Sint 
11.30- 12.20 

Instructie 
11.00- 12.00 
Kunstmenu 

Toets AK 
13.00- 13.30 

Instructie 
13.00- 13.20 
Taal les 11 

Begrijpend lezen 
13.00- 13.45 

Verwerking 
13.20- 14.00 

Evaluatie 
weektaak 
Afmaken 
Verwerking 
Creatief Sint 

Instructie 
13.30- 14.00 
Blits 

Afsluiting– 14.50 
Afsluiting- 12.20 WO + Engels 

kwartet 
14.00- 14.50 

Afsluiting– 14.50 
Verwerking 
14.00- 14.55 
(week+dag) 
14.55- Afsluiting 

Weektaak: 
Eigen taak 2 X, weektaak rekenen week 2 
Creatief Sint, kaartlezen les 4+ 5, zoeken van 

leenwoorden spelling 

Klaar: 
Vrij lezen/ Klappers mi kieskast 

Basispoort/ Squla 

 



Naam:                                                    Maatje:         Groep  8       wk: 19 november 2018 
Aandachtspunt klas: Mijn blokje heb ik altijd bij me!  Aandachtspunt zelf: 
Doelen: 
Rekenen: blok 3 wk 2 (60 min.+ weektaak)  

Les 2: uitrekenen gemiddelde+ X eenvoudige 

kommagetallen 

Les 3: lengtes vergelijken+ schaal en schaalbegrip 

Les 4: handig X + verschillende bewerkingen 

schattend oplossen 

Les 5: weektaak 

Taal: blok ruimte 

Alg. woordweb uitbreiden  voorkennis 

Les 7: denkgesprek; echt luisteren 

Les 8: leren hoe je een handleiding schrijft 

Les 9: eindproduct gebruiksaanwijzing (wb) 

Spelling: blok 3, week 1+2 

Les 2+ 4: lastige werkwoorden 

Les 3: herkennen van de bepaling van plaats 

Begrijpend lezen: blok 2 les 5 

Wat moet je doen als je het niet meer snapt? + 

voorkennis uitbreiden 

WO:  
Aardrijkskunde thema 1 toets 

Blits (vlg. blz. + nakijken) 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Studiedag 
Stamgroep– 9.00 Stamgroep -  9.00 Stamgroep- 9.00 Stamgroep- 9.00 
Verwerking 
9.00- 9.45 

Verwerking 
9.00- 9.45 

Rekenen 
9.00- 9.30 
Rekenen  les 4 

Verwerking 
9.00- 9.55 

Instructie 
9.45- 10.25 
Rekenen les 2 
Spelling les 2 
Taal les 7 

Instructie 
9.45- 10.25 
Rekenen les 3 
Spelling les 3 
Taal les 8 

Kampverhaal + 
Jeugdjournaal+ 
plan spelling 
+inschrijflijst
9.30- 10.25

Instructie  
9.55- 10.25 
Rekenen les 5 
Spelling les 4 

Lezen ao 
10.45- 11.30 
Weektaak 

Lezen ao 
10.45- 11.30 
Weektaak 

Gym Verwerking 
10.45- 11.00 

Instructie 
11.30- 12.00 

Verwerking 
Creatief Sint 
11.30- 12.20 

Instructie 
11.00- 12.00 
Kunstmenu 

Toets AK 
13.00- 13.30 

Instructie 
13.00- 13.20 
Taal 
Les 9 

Begrijpend lezen 
13.00- 13.45 

Verwerking 
13.30- 14.30 
(week+dag) 

Afsluiting- 12.20 Verwerking 
13.20- 14.00 

Evaluatie 
weektaak 
Afmaken 

Instructie 
14.30 14.55 
Blits 

WO + Engels 
kwartet 
14.00- 14.50 

Verwerking 
Creatief Sint 

Afsluiting– 14.50 Afsluiting– 14.50 

Afsluiting- 14. 55 

Weektaak: 
Eigen taak 2 X, weektaak rekenen week 2 
Creatief Sint, kaartlezen les 4+ 5,  Kampverhaal , 

Opname Jeugdjournaal 

 
Klaar: 
Vrij lezen/ Klappers mi kieskast 

Basispoort/ Squla 

 



 

Doelen 
 

 

Rekenen:          WO: 

 

les 2           les 3          les 4              les 5 

 
 

 

Taal:           Begrijpend lezen:   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelling:  

 
 






