Onderbouw – Leerjaar 1 en 2
Wat kun je allemaal thuis doen om je
theorie en praktijk te oefenen:
Studiemeter Rekenen:
www.studiemeter.nl
- Maak alleen het hoofdstuk af waarin je op
school in je boek werkt.
- Als je dingen moet herhalen of extra oefenen
hoor je dat van de leerkracht van je
Rekengroep.
Rekenen:
- Van de leerkracht van je rekengroep krijg je op woensdag 2 rekenopdrachten
die je gaat maken.
- Je kunt de opdrachten printen. Als je geen printer hebt, kun je de antwoorden
ook gewoon typen of opschrijven. Mail ze terug naar je mentor of maak een
foto en app de leerkracht van je rekengroep.

Nieuwsbegrip:
www.nieuwsbegrip.nl
- Elke dinsdag krijg je van de leerkracht van je Nieuwsbegrip groep de nieuwste
les en de vragen die daarbij horen. De leesles en de vragen worden per mail
verstuurd. Je kunt ze printen. Als je geen printer hebt, kun je de antwoorden
ook gewoon typen of opschrijven. Mail ze terug naar de leerkracht van je
Nieuwsbegrip groep of maak een foto en zet dat in de app.
De leerlingen van de groep van Meneer Bosch en Mevr. Meilink mogen naar
Mevr. Amsink mailen of appen.
- Je kunt online een andere tekstsoort maken (ook uit het archief)
- Je kunt online woordenschat maken (ook uit het archief)
- Je kunt online de video van het weekjournaal kijken (ook uit het archief)
- Je kunt online de Squla Quiz maken (ook uit het archief)

Ambrasoft:
- Van je mentor heb je een thuiscode gekregen, daarmee kun je een GRATIS
account aanmaken.
- Ga naar: https://www.mijnklas.nl/homeuse/login en log in
- In Ambrasoft kun je met Taal en Rekenen aan de slag! Kies de dingen
waarmee je ook in de klas aan het werkt bent. De sommetjes van 1+1 kun je
laten zitten
- Ook zit er Engels en leuke spelletjes in
- Let op: als je nog niet eerder in Ambrasoft gewerkt hebt begint het
gemakkelijk en wordt het steeds een beetje moeilijker.
- Je leerkracht kan zien wat je al gedaan hebt
- In het opstart scherm kun je ook kiezen om te oefenen met Typen

Leren Typen
www.gratislerentypen.nl
Een super leuke site om snel typen te oefenen.

Engels
Wil je alvast met Engelse woordjes oefenen? Maak dan een gratis account bij
www.duolingo.com aan.

Extra Nederlands oefenen (voor wanneer je niet in Nederland bent geboren)
https://open.diglinplus.nl/

Nog wat andere tips:
https://www.tafelsoefenen.nl/
http://tafels-oefenen.nl/
https://www.rekenen-oefenen.nl/
https://www.taal-oefenen.nl/
https://prohardenberg.yurls.net/

Praktijk:
- Vanaf volgende week krijg je elke dag een filmpje op de groeps app van de
klas.
- In dit filmpje testen de leerkrachten van de praktijk of je Woordenschat
Praktijk oké is. Je ziet steeds 10 gereedschappen / voorwerpen uit de praktijk.
Typ of schrijf de antwoorden op en mail deze naar Mevr. Kuiper
j.kuiper@prohardenberg.nl

Mailadressen:
J.Amsink

j.amsink@prohardenberg.nl

L. Prins

l.prins@prohardenberg.nl

E.Meilink

e.meilink@prohardenberg.nl

R.Dijk

r.vandijk@prohardenberg.nl

N.Moddemeijer

n.moddemeijer@prohardenberg.nl

