
 

Beste ouders, 

Hieronder de weekplanning (20 tot 24 april). Je zal zien dat de lay-out veranderd is. Vanaf nu opteren we voor een dagoverzicht waarin alles goed is 

uitgelegd in stapjes, zodat uw zoon of dochter ook zelfstandig aan de slag kan gaan. 

Al het nodige materiaal werd door de directeur doorgestuurd via e-mail. Niemand heeft dus een werkboek of bronnenboek nodig uit de klas. 

Graag geven we nog wat extra uitleg: 

- De filmpjes, waarin de nieuwe leerstof stap voor stap wordt uitgelegd over de kommagetallen tot honderdsten, kan uw kind raadplegen via 

de links die telkens vermeld staan in de dagplanning. Met één enkele klik, komt u uit op het filmpje. Deze zijn ook via de facebookpagina van 

het vierde leerjaar én de schoolwebsite beschikbaar. 

- Het is belangrijk dat de filmpjes in de juiste volgorde bekeken worden. Laat uw kind eerst filmpje 1 bekijken. Snapt hij/zij het goed? Dan kan 

u over naar de uitleg van filmpje 2. Snapt uw zoon/dochter het? Dan kan u over naar het laatste filmpje, filmpje 3.  

- Lukt het nog niet zo vlot? Laat uw zoon/dochter het filmpje herbekijken. 

- Wij opteerden ervoor om voor deze nieuwe leerstof de filmpjes zelf te maken, zo wordt zo goed mogelijk aangesloten bij het lesgebeuren in 

de klas. Zo wordt alles verwoord en uitgelegd zoals de kinderen het in de klas gewoon zijn. Het verloopt dus parallel met de uitleg die de 

kinderen in de klas kregen in verband met ‘kommagetallen tot tienden’. 

 

Indien u nog vragen heeft of er doet zich een probleem voor, kan u ons altijd contacteren via volgend e-mailadres:  

De leerlingen van meester Dirk: dirkdierick@hotmail.com 

De leerlingen van juf Charline: klas4b@bsdetoekomst.be 

 

Met vriendelijke groeten, 

De leerkrachten van het vierde leerjaar 

 

mailto:dirkdierick@hotmail.com
mailto:klas4b@bsdetoekomst.be


 

Maandag 20/04 

 
WISKUNDE 
Je leert vandaag kommagetallen optellen en aftrekken tot honderdsten. 
 
Bekijk eerst de 3 filmpjes: kommagetallen tot honderdsten optellen en aftrekken. Pas na de uitleg van de filmpjes, kan je aan de slag. 
Filmpje 1: https://youtu.be/L9j4XkIDHxk 
Filmpje 2:  https://youtu.be/PC8sATuPt-M 
Filmpje 3:  https://youtu.be/wYzVb1_0Lws 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Werkblad: blad 1 ‘Bewerkingen met kommagetallen – huistaak’ 
2. Kladblad om alles netjes uit te schrijven 
3. (bal)pen, groene balpen en potlood 

 
Wat moet ik doen? 

- Blad 1 ‘Bewerkingen met kommagetallen – huistaak’: kolom 1 maken met (bal)pen 
- Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje (vouw het dubbel anders zie je de verbetering van morgen al) 

 
TAAL 
Je leert vandaag de onthoudwoorden van thema 10 correct en foutloos schrijven. 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blaadje met de onthoudwoorden van thema 10: van producent tot consument 
2. Woordzoeker onthoudwoorden thema 10 

 
Wat moet ik doen? 

- Lees eerst de tekst en de nieuwe woorden in het kader 
- Schrijf de nieuwe onthoudwoorden tweemaal over op de achterkant van het blad 
- Maak nu de woordzoeker en schrijf de woorden opnieuw tweemaal over 

 
Tussendoortje: ONTSPANNING 

- Wat heb je nodig? Nieuwe spelletjesbundel: dino’s 

https://youtu.be/L9j4XkIDHxk
https://youtu.be/PC8sATuPt-M
https://youtu.be/wYzVb1_0Lws


 

Dinsdag 21/04 

 
WISKUNDE 
Je leert vandaag kommagetallen optellen en aftrekken tot honderdsten. 
 
Indien je het nog niet zo goed begrijpt, herbekijk eerst de 3 filmpjes: kommagetallen tot honderdsten optellen en aftrekken.  
Filmpje 1: https://youtu.be/L9j4XkIDHxk 
Filmpje 2:  https://youtu.be/PC8sATuPt-M 
Filmpje 3:  https://youtu.be/wYzVb1_0Lws 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Werkblad: blad 1 ‘Bewerkingen met kommagetallen – huistaak’ 
2. Kladblad om alles netjes uit te schrijven 
3. (bal)pen, groene balpen en potlood 

 
Wat moet ik doen? 

- Blad 1 ‘Bewerkingen met kommagetallen – Huistaak’ : kolom 2 maken met (bal)pen 
- Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 
TAAL 
Je leert een tekst foutloos en met aandacht voor de leestekens lezen. 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad: begrijpend lezen tekst ‘Heksenlach’ (3 bladzijden) 
 
Wat moet ik doen? 

- Lees de tekst 1x luidop 
TIP: begrijp je een woord niet? Zoek het op in het woordenboek (https://www.vandale.be/opzoeken) 

- Lees de tekst 1x in stilte 
 
Tussendoortje: ONTSPANNING 

- Wat heb je nodig? Nieuwe spelletjesbundel: dino’s 
 

https://youtu.be/L9j4XkIDHxk
https://youtu.be/PC8sATuPt-M
https://youtu.be/wYzVb1_0Lws
https://www.vandale.be/opzoeken


 

Woensdag 22/04 

 
WISKUNDE 

Je leert vandaag de kommagetallen optellen en aftrekken tot honderdsten. 
 
Indien je het nog niet zo goed begrijpt, herbekijk eerst de 3 filmpjes: kommagetallen tot honderdsten optellen en aftrekken.  
Filmpje 1: https://youtu.be/L9j4XkIDHxk 
Filmpje 2:  https://youtu.be/PC8sATuPt-M 
Filmpje 3:  https://youtu.be/wYzVb1_0Lws 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Kladblad en balpen 
2. Computer/laptop/tablet 

 
Wat moet ik doen? 

- Start Bingel op: https://www.bingel.be/bingel/login/ 
- Log in met jouw klas en code 
- Maak de oefeningen die klaar staan op bingel: kommagetallen tot honderdsten optellen en aftrekken 

 Schrijf de oefeningen uit in honderdsten op jouw kladblad 
 
 

TAAL 
Je oefent de nieuwe onthoudwoorden van thema 10 in: stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden 
 
Wat leg ik klaar? 

- Computer/laptop/tablet 
 
Wat moet ik doen? 

- Start Kweetet op: https://www.kweetet.be/leerling 
- Log in met jouw klas en code 
- Maak de 4 taken die klaarstaan ‘Onthoudwoorden thema 10: stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden’ 

 

 

https://youtu.be/L9j4XkIDHxk
https://youtu.be/PC8sATuPt-M
https://youtu.be/wYzVb1_0Lws
https://www.bingel.be/bingel/login/
https://www.kweetet.be/leerling


 

Donderdag 23/04 

 
WISKUNDE 
Je leert vandaag de kommagetallen optellen en aftrekken tot honderdsten. 
 
Indien je het nog niet zo goed begrijpt, herbekijk eerst de 3 filmpjes: kommagetallen tot honderdsten optellen en aftrekken.  
Filmpje 1: https://youtu.be/L9j4XkIDHxk 
Filmpje 2:  https://youtu.be/PC8sATuPt-M 
Filmpje 3:  https://youtu.be/wYzVb1_0Lws 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Werkblad: blad 2 ‘Hoofdrekenen’ 
2. Kladblad om alles netjes uit te schrijven 
3. (bal)pen, groene balpen en potlood 
 

Wat moet ik doen? 
- Blad 2 ‘Hoofdrekenen’: kolom 1 maken 
- Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje (vouw het dubbel anders zie je de verbetering van morgen al) 

 
TAAL 
Je leert een tekst foutloos en met aandacht voor de leestekens lezen. 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad: begrijpend lezen tekst ‘Nachtvlinders’ (2 bladzijden) 
 

Wat moet ik doen? 
- Lees de tekst 1x luidop 

TIP: begrijp je een woord niet? Zoek het op in het woordenboek (https://www.vandale.be/opzoeken) 
- Lees de tekst 1x in stilte 

 
Tussendoortje: ONTSPANNING 

- Wat heb je nodig? Nieuwe spelletjesbundel: dino’s 
 

https://youtu.be/L9j4XkIDHxk
https://youtu.be/PC8sATuPt-M
https://youtu.be/wYzVb1_0Lws
https://www.vandale.be/opzoeken


 

Vrijdag 24/04 

 
WISKUNDE 
Je leert vandaag de kommagetallen optellen en aftrekken tot honderdsten. 
 
Indien je het nog niet zo goed begrijpt, herbekijk eerst de 3 filmpjes: kommagetallen tot honderdsten optellen en aftrekken.  
Filmpje 1: https://youtu.be/L9j4XkIDHxk      Filmpje 2:  https://youtu.be/PC8sATuPt-M      Filmpje 3:  https://youtu.be/wYzVb1_0Lws 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Werkblad: blad 2 ‘Hoofdrekenen’ 
2. Kladblad om alles netjes uit te schrijven 
3. (bal)pen, groene balpen en potlood 

 
Wat moet ik doen? 

- Blad 2 ‘Hoofdrekenen’: kolom 2 maken 
- Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje  

 
TAAL 
Je leert vandaag de onthoudwoorden van thema 11 correct en foutloos schrijven. 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blaadje met de onthoudwoorden van thema 11: het leven is mooi 
2. Woordzoeker onthoudwoorden thema 11 
3. Computer/laptop/tablet 

 
Wat moet ik doen? 

- Lees eerst de tekst en de nieuwe woorden in het kader + schrijf de nieuwe onthoudwoorden tweemaal over op de achterkant van het blad 
- Maak nu de woordzoeker en schrijf de woorden opnieuw tweemaal over 
- Start Kweetet op: https://www.kweetet.be/leerling + log in met jouw klas en code 
- Maak de 2 taken die klaarstaan ‘Onthoudwoorden thema 11’ 

 
Tussendoortje: ONTSPANNING 
Wat heb je nodig? Nieuwe spelletjesbundel: dino’s 

https://youtu.be/L9j4XkIDHxk
https://youtu.be/PC8sATuPt-M
https://youtu.be/wYzVb1_0Lws
https://www.kweetet.be/leerling

