
Beste ouders, 

Hieronder de weekplanning (27 tot 30 april). Alles staat per dag goed uitgeschreven zodat uw zoon of dochter ook zelfstandig aan de slag kan gaan. 

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

http://www.bsdetoekomst.be/ ‘4e leerjaren week 5 + 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 (kommagetallen tot duizendsten, cijferend optellen en aftrekken met 

kommagetallen), 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.  

Kommagetallen tot duizendsten: laat uw kind eerst filmpje 4 bekijken. Snapt hij/zij het goed? Dan kan u over naar de uitleg van filmpje 5. Snapt 

uw zoon/dochter het? Dan kan u over naar het laatste filmpje, filmpje 6.  

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

- In de filmpjes wordt het optellen en aftrekken uitgelegd via ‘cirkelrekenen’. Maar ook gewoon ‘splitsen’ mag uiteraard. De leerlingen weten, van 

in de klas, dat ze zelf mogen kiezen tussen beide methodes: splitsen of cirkelrekenen. Ieder kind kiest voor zichzelf wat hij/zij het gemakkelijkste 

vindt.  

- Ook bij week 5 bezorgen we u een extra bundel met vrijblijvende oefeningen en een project. 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 27/04 
 

WISKUNDE: Je leert vandaag kommagetallen optellen en aftrekken tot duizendsten. 
 

Bekijk eerst de 3 filmpjes: kommagetallen tot duizendsten optellen en aftrekken. Pas na de uitleg van de filmpjes, kan je aan de slag. 
Filmpje 4: https://youtu.be/Z4DkoyDi9UQ 
Filmpje 5:  https://youtu.be/yPU9iCCi10U 

Filmpje 6:  https://youtu.be/tEsCnFythoY 

 
Wat leg ik klaar? 

1. Werkblad: blad: kommagetallen tot duizendsten optellen en aftrekken 
2. Kladblad om alles netjes uit te schrijven 
3. (bal)pen, groene balpen en potlood 

 

Wat moet ik doen? 
- Blad ‘Kommagetallen tot duizendsten optellen en aftrekken’ maken met (bal)pen 
- Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 
TAAL: spelling: Je hebt de onthoudwoorden van thema 10 en 11 correct en foutloos leren schrijven. Vandaag controleren we of dit vlot lukt. 
Woordendictee: filmpje 7: dictee onthoudwoorden thema 10 en 11: https://youtu.be/14MFOaDKI24 

 Verbeter met het verbeterblaadje: ‘Verbetering dictee’ 
 

TAAL: leeswoordenschat: Je leert de betekenis van de rode woordjes kennen. 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad: CP4: groene kader inoefenen + oefening (maandag) 
2. Kladblad + (bal)pen, potlood en groene balpen 

 

Wat moet ik doen? 
- Lees eerst de zinnen in het groene kader 
- Schrijf de rode woordjes op + leg ze uit met je eigen woorden 
- Maak de oefening en verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 

Mag-taakjes (vrijblijvend) 
- Spelletjesbundel: ei 
- Extra bundel rekenen 

 

https://youtu.be/Z4DkoyDi9UQ
https://youtu.be/yPU9iCCi10U
https://youtu.be/tEsCnFythoY
https://youtu.be/14MFOaDKI24


Dinsdag 28/04 
 

WISKUNDE: Je leert vandaag kommagetallen optellen en aftrekken tot duizendsten. 
 

Indien nodig, bekijk nog eens de 3 filmpjes: kommagetallen tot duizendsten optellen en aftrekken.  
Filmpje 4: https://youtu.be/Z4DkoyDi9UQ 
Filmpje 5:  https://youtu.be/yPU9iCCi10U 

Filmpje 6:  https://youtu.be/tEsCnFythoY 
 

Wat leg ik klaar? 
1. Werkblad: ‘Bewerkingen met kommagetallen’ 
2. Kladblad om alles netjes uit te schrijven 
3. (bal)pen, groene balpen en potlood 
4. Laptop/PC/tablet 

 

Wat moet ik doen? 
- Blad ‘Bewerkingen met kommagetallen’ maken met (bal)pen 
- Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje 
- 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 duizendsten optellen en aftrekken 

 Schrijf de oefeningen uit in duizendsten op jouw kladblad! 
 

TAAL: leeswoordenschat: Je leert de betekenis van de rode woordjes kennen. 
 

Wat leg ik klaar? 
1. Blad: CP4: blauwe kader + oefening (dinsdag) 
2. Kladblad + (bal)pen, potlood, groene balpen 

 

Wat moet ik doen? 
- Lees eerst de zinnen in het blauwe kader 
- Schrijf de rode woordjes op + leg ze uit met je eigen woorden 
- Maak de oefening en verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje 

  
Mag-taakjes (vrijblijvend) 

- Spelletjesbundel: ei 
- Extra bundel rekenen 

 

https://youtu.be/Z4DkoyDi9UQ
https://youtu.be/yPU9iCCi10U
https://youtu.be/tEsCnFythoY
https://www.bingel.be/bingel/login/


 

 

Woensdag 29/04 

 

WISKUNDE: Je leert vandaag kommagetallen cijferend optellen. 
 
Bekijk eerst het filmpje: cijferend optellen met kommagetallen.  
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=GMQ0OgF2ZSM 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad ‘7 cijferen met kommagetallen’ (plus-oefeningen) 
2. (bal)pen, potlood, fluo-stift en groene balpen 

 
Wat moet ik doen? 

- Maak de cijferoefeningen. Let op de plaats van de komma! Ter controle: gebruik je fluo-stift. 
- Verbeter met het verbeterblaadje 

 

TAAL: leeswoordenschat: Je leert de betekenis van de rode woordjes kennen. 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad: CP4: oranje en gele kader + oefeningen (woensdag) 
2. Kladblad 
3. (bal)pen, potlood en groene balpen 

 
Wat moet ik doen? 

- Lees eerst de zinnen in het oranje en gele kader 
- Schrijf de rode woordjes op + leg ze uit met je eigen woorden 
- Maak de oefeningen en verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje  

  
Mag-taakjes (vrijblijvend) 

- Spelletjesbundel: buitenspeeldag 
- Extra bundel rekenen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GMQ0OgF2ZSM


 

Donderdag 30/04 

 
WISKUNDE: Je leert vandaag kommagetallen cijferend aftrekken. 
 
Bekijk eerst het filmpje: cijferend aftrekken met kommagetallen  
Filmpje:  https://www.youtube.com/watch?v=2PfDWHKi_-w 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad ‘5 cijferend aftrekken met kommagetallen’ (min-oefeningen) 
2. (bal)pen, potlood en groene balpen 

 
Wat moet ik doen? 

- Maak de cijferoefeningen. Let op de plaats van de komma!  
- Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 

TAAL: leeswoordenschat: Je leert de betekenis van de rode woordjes kennen. 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blaadjes: CP4: extra inoefening + groene scheurblokblaadjes (donderdag) 
2. (bal)pen, potlood en groene balpen 
3. PC/tablet/laptop 

 
Wat moet ik doen? 

- Vul de werkblaadjes in + verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadjes 
- Maak nu de oefening op Kweetet.  
- Start Kweetet op: https://www.kweetet.be/leerling + log in met jouw klas en code 
- Maak de taak die klaarstaat ‘CP4: rode woordjes’ 

 
Mag-taakjes (vrijblijvend) 

- Spelletjesbundel: moederdag 
- Extra bundel rekenen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2PfDWHKi_-w
https://www.kweetet.be/leerling


 

Vrijdag 01/05 

 
  

 
 
 

Vrije dag 


