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Beste ouders,                    

Zoals vorige week werd meegedeeld, zijn de lessen tot en met 3 april geschorst. Om 

de kinderen toch tot leren te brengen, voorziet de school enkele alternatieven per 

leerjaar.  

Wij, de leerkrachten van het tweede leerjaar hebben daarom verschillende 

oefeningen en educatieve filmpjes opgelijst. Het gaat hier over herhalingsleerstof, die 

de leerlingen zelfstandig kunnen maken. We raden aan om in deze periode zoveel 

mogelijk te oefenen, zodat aangeleerde leerstof niet verloren gaat. 

 

Hieronder vindt u de lijst met oefeningen.  

 

Indien u nog vragen heeft kan u ons contacteren via onze e-mailadressen.  

 

Met vriendelijke groeten 

  

De Leerkrachten van het tweede leerjaar         

                                       

  



 

Maaltafels -en deeltafels oefenen 

Via deze filmpjes kunnen de leerlingen de maal –en deeltafels op een leuke 

manier herhalen. 

 

1. De maaltafel van 2 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/de-tafel-van-2-met-de-armen-

automatisatie-zittend-met-uitkomst 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/de-tafel-van-2-met-de-armen-

automatisatie-zittend-met-vraagteken 

De deeltafel van 2 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/deeltafel-van-2-inoefenen-bewegend-

leren 

 

2. De maaltafel van 4 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/de-tafel-van-4-met-de-armen-

automatisatie-zittend-met-uitkomst 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/de-tafel-van-4-met-de-armen-

automatisatie-zittend-met-vraagteken 

 

3. De tafels van 2, 5 en 10 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/de-tafels-van-2-5-en-10-automatisatie-

rechtstaand 

De deeltafel van 10 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/deeltafel-van-10-inoefenen-bewegend-

leren 

 

De tafels van 5 en 10 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/de-tafels-van-5-en-10-automatisatie-

rechtstaand 
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Spelletjes om de maaltafels in te oefenen 

Oefen nu zelf de maal en- deeltafels aan de hand van verschillende spelletjes. 

• Verbind de punten  

Kies een maaltafel. Verbind nadien de punten door de juiste sprongen te maken.  

https://www.computermeester.be/sterren/verbind-de-punten-maaltafels-001.htm 

• Ballonnen prikken 

Kies een deeltafel. Zoek het juiste quotiënt en prik op tijd in de juiste ballon. 

https://www.computermeester.be/ballonnen-prikken-deeltafels.htm 

• Math-Man - Tafels  

Kies de maaltafel die je wilt oefenen (enkel die je geleerd hebt!). Zoek dan het 

product van de gegeven maaltafel met je pacmannetje. 

https://www.digipuzzle.net/minigames/pacman/pacman_multiplications.htm?language

=dutch&linkback=../../nl/leerspellen/rekenen-tafels/index.htm 

 

 

 

De klok 

Via deze filmpjes kunnen de leerlingen de klok op een leuke manier herhalen. 

 

1. De klok: het uur 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/het-uur-analoge-klok 

2. De klok: halfuur  

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/het-halfuur 

 

--> Oefeningen over de klok kan je op Kweetet vinden! 
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Taal 

Via deze filmpjes kunnen de leerlingen de geleerde leerstof van taal op een 

leuke manier herhalen. 

 

Enkelvoud of meervoud (een of meer) 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/enkelvoud-meervoud-1-meer-0 

t of d achteraan? 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/t-d-achteraan 

Ei of ij? 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/ei-ij 

Verkleinwoorden 

https://www.xnapda.be/filmpjes/2de-leerjaar/verkleinwoorden 

--> De oefeningen over deze inhoud vind je op Kweetet.  

 

Kweetet 

Na het bekijken van de filmpjes starten de leerlingen met de oefeningen op 

Kweetet. 

De leerlingen zijn vertrouwd met Kweetet. De inlogcode vinden jullie vooraan 
in de schoolagenda. Er zijn moetjes en magjes, het is de bedoeling dat de 
leerlingen eerst de moetjes maken. Daarna mogen ze beginnen met de 
magjes.  
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