
UPDATE - Leerstof eerste leerjaar 

 

Bingel: https://www.bingel.be/bingel/login/ 

• Taal: Thema 5 + thema 6 

• Rekenen: getallenkennis, bewerkingen, metend rekenen 

 

Computermeester 

https://www.computermeester.be/1steleerjaar.htm (rekenen in de loop van het eerste 

leerjaar) 

Digitaak.be (lezen) 

o http://www.digitaak.be/hotpot/Lezen/index_Lezen_avi1.htm 

o http://www.digitaak.be/hotpot/Lezen/index_Lezen_avi2.htm 

o http://www.digitaak.be/hotpot/Lezen/index_Lezen_avi3.htm 

 

Xnapda 

• Bewerkingen 

o Optellen met brug 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-brug-met-concreet-

materiaal 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/optellen-tot-20-met-brug-herhaling-

schematisch 

o Aftrekken met brug 

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-herhaling-

schematisch  

https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/aftrekken-tot-20-met-brug-met-concreet-

materiaal 

• Metend rekenen 

o Het uur: https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-uur-analoge-

klok 

o Het halfuur: https://www.xnapda.be/filmpjes/1ste-leerjaar/het-halfuur 

AANVULLING: 

Dagtaken voor het eerste leerjaar: ( Leerjaar 1 aanklikken ) 

https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis 
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- Oefensite: 

https://sites.google.com/view/oefenenqworzo?fbclid=IwAR0QEWMXoFeEOlcdx

FcXXCAHcagmg3LZRhARLcJCVSwy3p3Fi_Sr0yVlkYU 

- Extra educatief aanbod op VRT NU: 

https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2020/03/14/extra-educatief-aanbod-op-

vrt-nu/#basisonderwijs 

- Spellenbundel Level 21 

https://www.level21.be/freebies/ 

- Oefenboekjes per leerjaar: (groep 3) 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/thuis-leren-als-de-school-dicht-is-groep-

3/page/1530/ 

- Kapitein Winokio 

https://kapiteinwinokio.be/eerste-hulp-bij-quarantaine/ 

- Elke dag een bewegingsopdracht 

https://www.facebook.com/multiskillsgent/ 

- Rekenbundel met (herhalings)oefeningen 

https://sanctamariagentbrugge2.files.wordpress.com/2020/03/rekenbundel-1e-

lj-herhalingsoefeningen.pdf 

 

Allerhande digitale tools, websites, toepassingen… 

TIPS 

TIP 1 : OEFENEN OP WEBSITES - Website met oefeningen voor de lagere school 

https://www.gynzykids.com/#/nl-nl/leerling/index/oefenen 

Overzichtslijst : 

https://www.kennisnet.nl/mijnkindonline/files/125_leerzame_apps_en_websites.pdf 

Leren met juf Jannie : https://www.jufjannie.nl/onderwijs-app-reviews/apple/ 

TIP 2 : LEESBEVORDERING 

http://www.gratiskinderboek.nl/rosa-de-dief.php 

https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen 
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TIP 3 : BEWEGEN 

https://beweegleer.blogspot.com/search/label/Beweeg%20en%20kijk%20met%20Kasper 

https://www.ketnet.be/kijken/biba-loeba 

TIP 4 : OEFENEN 

http://www.computermeester.be/ 

https://jmonline.nl/index.php 

https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/index.htm?fbclid=IwAR16xQDBYxT7Mudl-

AEVJq1Dd1Ni5rKNzR8c1aJ7ywygSLMTOA5-JQ8Vnug 

TAFELS OEFENEN : https://werkboekjes.yurls.net/nl/page/962909#boxes-container 

https://www.digikriebels.be/ 

TIP 5 : DENK- EN REKENOEFENINGEN 

https://www.kangoeroe.org/kangoeroe/category/oefenen/ 

TIP 6 : KWEETET Het online oefenplatform www.kweetet.be 

TIP 7 : Whizzkids@home: voor leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar 

https://sites.google.com/whizzkids.vlaanderen/whizzkidshome/ 

Elke week vind je hier 10 uitdagende zoekvragen die je zelfstandig kunt oplossen 

TIP 8: OEFENBUNDELS OP PAPIER 

Uitgeverij Zwijsen maakte gratis oefenboekjes per leerjaar en die staan vanaf maandag 16 

maart ter beschikking via https://www.uitgeverijzwijsen.be/ 

De websites https://www.juf-milou.nl/ , maar ook https://www.jufsanne.com/ en 

https://werkboekjes.yurls.net/nl/  biedt voor lagere schoolkinderen heel wat materiaal en 

tips. Vele ideeën op deze website zijn ook om af te drukken, maar er is ook inspiratie voor 

tijdens de ‘schermtijd’ thuis. Een leuk werkboekje met leerstof eerste leerjaar is te vinden op 

https://inmnsas.nl/2020/03/15/thuiswerken/?fbclid=IwAR2JAu5ODoxZvK7x5BTvBYYRHWqT

Xcfap4prvCYx8qUL-Gn-h2tdY3UTy4 

De website www.somprint.nl is een sommengenerator dus ook interessant om te gebruiken. 

https://basisonderwijs.online/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=uitgelicht 

TIP 9 : VRIJE TIJD 

https://jufmaike.nl/download-spelletjes-pasen/ 

 

 

https://beweegleer.blogspot.com/search/label/Beweeg%20en%20kijk%20met%20Kasper
https://www.ketnet.be/kijken/biba-loeba
http://www.computermeester.be/
https://jmonline.nl/index.php
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/index.htm?fbclid=IwAR16xQDBYxT7Mudl-AEVJq1Dd1Ni5rKNzR8c1aJ7ywygSLMTOA5-JQ8Vnug
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/index.htm?fbclid=IwAR16xQDBYxT7Mudl-AEVJq1Dd1Ni5rKNzR8c1aJ7ywygSLMTOA5-JQ8Vnug
https://werkboekjes.yurls.net/nl/page/962909#boxes-container
https://www.digikriebels.be/
https://www.kangoeroe.org/kangoeroe/category/oefenen/
http://www.kweetet.be/
https://sites.google.com/whizzkids.vlaanderen/whizzkidshome/
https://www.uitgeverijzwijsen.be/
https://www.juf-milou.nl/
https://www.jufsanne.com/
https://werkboekjes.yurls.net/nl/
https://inmnsas.nl/2020/03/15/thuiswerken/?fbclid=IwAR2JAu5ODoxZvK7x5BTvBYYRHWqTXcfap4prvCYx8qUL-Gn-h2tdY3UTy4
https://inmnsas.nl/2020/03/15/thuiswerken/?fbclid=IwAR2JAu5ODoxZvK7x5BTvBYYRHWqTXcfap4prvCYx8qUL-Gn-h2tdY3UTy4
http://www.somprint.nl/
https://basisonderwijs.online/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=uitgelicht
https://jufmaike.nl/download-spelletjes-pasen/


En dan verder nog: 

Online typecursussen 

• iTypeMachine  
o Belgisch product van http://meneer.depuydt.eu 
o Sommige functies werken nog niet goed. 
o AZERTY 

• Typelesonline  
o Nederlandstalige versie beschikbaar 
o Vorige versie Typelesonline.nl 
o QWERTY, AZERTY, DVORAK ... 

 

http://itypemachine.azurewebsites.net/
http://meneer.depuydt.eu/
https://www.typinglessons-online.com/nl/
https://www.typelesonline.nl/

