
Beste ouders, 

Hieronder de weekplanning (18 tot 20 mei). Alles staat per dag goed uitgeschreven zodat uw zoon of dochter ook zelfstandig aan de slag kan gaan. 

De bijlagen zitten onmiddellijk na de dagplanning, zo hoeft uw zoon of dochter niet zelf meer te zoeken naar de blaadjes. 

De weekplanning werd doorgestuurd door de directeur. De dagplanning met bijlagen niet. Deze kan u, samen met de instructiefilmpjes, vinden op 

de schoolwebsite http://www.bsdetoekomst.be/ ‘4e leerjaren week 8 + filmpjes: De Toekomst Academy – 4e leerjaren’.  

Niemand heeft dus een werkboek of bronnenboek nodig uit de klas. Indien u over geen printer beschikt, kan u de bundel met bijlagen ook ophalen 

aan het secretariaat tijdens de openingsuren van de school. 

 

Graag geven we nog wat extra uitleg: 

- De filmpjes, waarin de nieuwe leerstof stap voor stap wordt uitgelegd, 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 filmpjes zijn ook via de schoolwebsite ‘De Toekomst Academy - 4de 

leerjaren’ beschikbaar. 

- Het is belangrijk dat de filmpjes in de juiste volgorde bekeken worden.  

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

- Ook bij week 8 bezorgen we u een extra bundel met vrijblijvende oefeningen. Deze mogen gemaakt worden, maar moeten niet gemaakt 

worden. 

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, 

Meester Dirk en juf Charline 

 

http://www.bsdetoekomst.be/
mailto:dirkdierick@hotmail.com
mailto:klas4b@bsdetoekomst.be


Maandag 18/05 

 
WISKUNDE: breuken en kommagetallen 
Bekijk eerst het filmpje ‘breuken en kommagetallen les 121’ 
https://youtu.be/NkR9cfu_LLQ 
 
Wat moet ik doen? 

1. Maak het blad ‘les 121: breuken en kommagetallen’: oef. 1, 2 en 3 
2. Maak de twee oefenbladen met het vereenvoudigen van breuken 
3. Verbeter met groen en potlood via de verbeterblaadjes 

 
TAAL: spelling: onthoudwoorden 
 
Wat moet ik doen? 

1. Maak blad ‘spelling oef. 46 en 47’ 
2. Verbeter met groen en potlood via de verbeterblaadjes 
3. Log in op kweetet en maak de volgende 6 taken: spelling: maandag 18 mei 

 
 

TAAL: begrijpend lezen 
 
Wat moet ik doen? 

1. Neem het blad ‘Lieveheersbeestje’ 

 
2. Lees de tekst 2x + vul de vragen in 
3. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 

https://youtu.be/NkR9cfu_LLQ


 

 
WO: wetenschap en techniek: identiteitskaart: distelvlinder en distelvink 
Bekijk eerst de filmjes over de dieren. 
Distelvlinder:  https://www.youtube.com/watch?v=v9iA4wtCY1Q 

 
Distelvink:  https://www.youtube.com/watch?v=4hPu63F9Dco 

 
 
Wat moet ik doen? 

1. Lees de leestekst: de distelvlinder en de distelvink 
2. Vul daarna het invulblad in ‘dierenpaspoort van de distelvlinder en de distelvink ‘. Zoek de antwoorden in de tekst die je net hebt 

gelezen. 
3. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 

Mag-taakjes (niet verplicht) 
- Extra rekenbundel 
- Project ‘Onder de loep: mijn lievelingsdier’ 
- Spelletjesbundel: eten en drinken boekje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v9iA4wtCY1Q
https://www.youtube.com/watch?v=4hPu63F9Dco


Dinsdag 19/05 

 
WISKUNDE:  breuken herhaling 
Bekijk het filmpje ‘breuken herhaling les 122’ 
Titel Les 90: https://youtu.be/D-HnvOEHYvg 
 
Wat moet ik doen? 

1. Maak het blad ‘les 122: breuken: herhaling’ 
2. Verbeter met groen en potlood via de verbeterblaadje 
3. Maak nu ter herhaling van de les: blad sprong 10: ‘blad 1 breuken’ en ‘blad 3 breuken optellen en aftrekken’ 
4. Log in op bingel en maak de volgende taak: taak breuken: dinsdag 19 mei 

                      
 

TAAL: spelling: ei-ij-au-ou-auw-ouw woorden 
 
Wat moet ik doen? 

1. Maak het blad ‘spelling oefening 88’ 
2. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 
 
TAAL: begrijpend lezen 
 

1. Neem het blad ‘regenworm’ 

 
2. Lees de tekst 2x + vul de vragen in 
3. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 

https://youtu.be/D-HnvOEHYvg


 

 
WO: de voortplanting: distelvlinder, distelvink en distel 
Bekijk eerst het filmpje van ei tot vlinder 
https://www.youtube.com/watch?v=giCT5RZQ2SI 

Bekijk ook het filmpje van ei tot vogel 
https://www.youtube.com/watch?v=YSv3E9JKFVg 
 
Wat moet ik doen? 
 

1. Lees de leestekst ‘De voortplanting van de distelvlinder, distelvink en distel’ (3 bladzijden) 
2. Vul daarna de invulbladen (3 bladzijden) ‘voortplanting van de distelvlinder, distelvink en distel’ in. Zoek de antwoorden in de tekst die 

je net hebt gelezen. 
3. Verbeter met groen en potlood via de verbeterblaadjes (3 blaadjes).  

 
 
Mag-taakjes (niet verplicht) 

- Extra rekenbundel 
- Project ‘Onder de loep: mijn lievelingsdier’ 
- Spelletjesbundel: eten en drinken boekje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=giCT5RZQ2SI
https://www.youtube.com/watch?v=YSv3E9JKFVg


 

Woensdag 20/05 

 
WISKUNDE: de cirkel + herhaling getallen 
Bekijk eerst het filmpje over de cirkel 
https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/de-cirkel-3 
 
Wat moet ik doen? 

1. Maak het blad ‘les 109: de cirkel’  
2. Maak het blad ‘les 102: herhaling G’ alle oefeningen (behalve oef. 2) 
3. Verbeter de blaadjes met de verbetersleutel 

 
TAAL: tegenwoordige en verleden tijd + rijmwoorden 
 
Wat moet ik doen? 

1. Maak de 4 bladzijden: ‘taalbeschouwing oef. 17’ + ‘taalbeschouwing oef. 18’ + ‘taalbeschouwing oef. 19’ + ‘taalbeschouwing oef. 
23’ 

2. Verbeter met groen en potlood via de verbeterblaadjes 
3. Log in op kweetet en maak de volgende 6 taken: taal: taak woensdag 20 mei 

                    
Mag-taakjes (niet verplicht) 

- Extra rekenbundel 
- Project ‘Onder de loep: mijn lievelingsdier’ 
- Spelletjesbundel: eten en drinken boekje 

https://www.xnapda.be/filmpjes/3de-leerjaar/de-cirkel-3

