
Beste ouders, 

Hieronder de weekplanning (4 tot 8 mei). Alles staat per dag goed uitgeschreven zodat uw zoon of dochter ook zelfstandig aan de slag kan gaan. 

Vanaf deze week zitten de werkblaadjes 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 bijlagen niet. Deze kan u, samen met de instructiefilmpjes, vinden op de schoolwebsite 

http://www.bsdetoekomst.be/ ‘4e leerjaren week 6 + 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.  

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

- Ook bij week 6 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 04/05 
 

WISKUNDE: Je leert vandaag kommagetallen vermenigvuldigen. 
 

Bekijk het filmpje eerst vooraleer je aan de slag gaat! 
Filmpje 8: https://youtu.be/dIeqrFasI70 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Werkblad 6 ‘Een kommagetal vermenigvuldigen’ + kladblad om alles netjes uit te schrijven 
2. (bal)pen, groene balpen en potlood 

 
 

Wat moet ik doen? 
- Blad 6: ‘Een kommagetal vermenigvuldigen’ maken 
- Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 
TAAL: spelling: spelling les 12.1: je leert de au-woorden correct schrijven. 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad ‘spelling: les 12.1’ (au-woorden) + au-lijst + woordzoeker ‘de au-woorden’ + kladblad om alles netjes uit te schrijven 
2. (bal)pen, groene balpen en potlood 

 
 

Wat moet ik doen? 
- Schrijf de au-woorden 2x over (je krijgt hierover een dictee morgen) 
- Maak het kruiswoordraadsel, vergeet de verkleinwoorden niet!  
- Verbeter nu het kruiswoordraadsel en de verkleinwoorden met groen en potlood via het verbeterblaadje 
- Maak de woordzoeker ‘de au-woorden’ 

 
TAAL: begrijpend lezen: ik leer de inhoud van een tekst begrijpen 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad ‘De reuzenpanda’ 

 

Wat moet ik doen? 
- Lees de tekst 2x + vul de vragen in 
- Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 

https://youtu.be/dIeqrFasI70


 

 
WO: moederdag: groentesoep maken (vrijblijvend) 
 
Dit is wat je nodig hebt om de groentesoep te maken.  
 

 
 
Bekijk de filmpjes via de links om te weten hoe je de soep maakt. 
https://youtu.be/bkzwXvBEJnY 
 

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

 

https://youtu.be/bkzwXvBEJnY


 

Dinsdag 05/05 
 

WISKUNDE: Je leert vandaag kommagetallen delen. 
 

Bekijk het filmpje eerst vooraleer je aan de slag gaat! 
Filmpje 9: deel 1:   https://youtu.be/N2PlwW4u244 
Filmpje 9: deel 2:  https://youtu.be/OoyakgehXSs 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Werkblad 7 ‘Delen met kommagetallen’ 
2. Kladblad om alles netjes uit te schrijven 
3. (bal)pen, groene balpen en potlood 

 

Wat moet ik doen? 
- Maak het blad 7 ‘Delen met kommagetallen’ 
- Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 
TAAL: spelling: je leert vandaag de au-woorden foutloos schrijven: filmpje raadplegen 
Filmje 10: dictee au-woorden: https://youtu.be/_8KazOy4u4s 
 
TAAL: leeswoordenschat: Je leert passende woorden gebruiken in een zin. 
 

Wat leg ik klaar? 
1. Blad ‘taal: les 10.10’ 

 

Wat moet ik doen? 
1. Maak de oefeningen van het blad ‘taal: les 10.10’ 
2. Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 
Mag-taakjes (vrijblijvend) 
             1.    Spelletjesbundel: dierenboekje 

2. Extra bundel rekenen 
 

https://youtu.be/N2PlwW4u244
https://youtu.be/OoyakgehXSs
https://youtu.be/_8KazOy4u4s


Woensdag 06/05 

 

WISKUNDE: Je leert vandaag kommagetallen cijferend vermenigvuldigen. 
 
Bekijk eerst het filmpje vooraleer je aan de slag gaat!  
Filmpje cijferend vermenigvuldigen met kommagetallen: https://youtu.be/IwZzto1t-Z4 
 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad 6 ‘cijferend vermenigvuldigen met kommagetallen’  
2. (bal)pen, potlood, fluo-stift en groene balpen 

 
Wat moet ik doen? 

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

 

TAAL: technisch en begrijpend lezen: je leert de inhoud van een tekst begrijpen 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blaadjes ‘taal les 9.2: technisch lezen’ (3 bladzijden) 
2. Blad ‘taal les 9.2: vragen bij de tekst ‘vuur’ : vraag 1 tot en met 8 (2 bladzijden) 

 
Wat moet ik doen? 

- Lees de tekst 2x aandachtig 
- Los de vragen op door de antwoorden te zoeken in de tekst. 
- Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje  

 
Mag-taakjes (vrijblijvend) 

- Spelletjesbundel: dierenboekje 
- Extra bundel rekenen 

 
 
 
 

https://youtu.be/IwZzto1t-Z4


 

 
WO: moederdag: fruitbrochette/fruitsla maken (vrijblijvend) 
Dit is wat je nodig hebt om de fruitbrochette/fruitsla te maken.  

 
 
Bekijk het filmpje via de links om te weten hoe je deze fruitbrochette/fruitsla moet maken. 
https://youtu.be/0aw9S7mL-VU 
 
Mag-taakjes (vrijblijvend) 

- Spelletjesbundel: dierenboekje 
- Extra bundel rekenen 

 

https://youtu.be/0aw9S7mL-VU


Donderdag 07/05 

 
WISKUNDE: Je leert vandaag kommagetallen cijferend delen. 
 
Bekijk eerst het filmpje vooraleer je aan de slag gaat.  
Filmpje cijferend delen met kommagetallen: https://youtu.be/3woIQaPYq7g 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad ‘les 118: cijferen: kommagetallen delen door een natuurlijk getal’ 
2. (bal)pen, potlood en groene balpen 

 
Wat moet ik doen? 

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

 

TAAL: spelling: je leert woorden uit andere talen correct schrijven. 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blaadje ‘spelling: les 12.3’ + blaadjes ‘woorden komen soms uit andere landen’ (2 blaadjes) 
2. Woordzoekers: woorden uit andere landen (2 blaadjes: deel 1 en 2) 

 
Wat moet ik doen? 

- Schrijf de lijst ‘woorden komen soms uit andere talen’ 2x over (je krijgt hierover een dictee morgen) 
- Vul het kruiswoordraadsel in, vergeet de zinnen niet aan te vullen. 
- Verbeter het blad met het verbeterblaadje 
- Maak de 2 woordzoekers 

 
TAAl: begrijpend lezen: ik leer de inhoud van een tekst begrijpen 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad ‘bruin van de zon’ 

 

Wat moet ik doen? 
- Lees de tekst 2x + vul de vragen in 
- Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 

https://youtu.be/3woIQaPYq7g


 

 
Muzische vorming: moederdag: bloemen maken met servetten (vrijblijvend) 
Bekijk het filmpje om je moeder in de bloemetjes te zetten. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9UAJyP4B8kc 
 
Mag-taakjes (vrijblijvend) 

- Spelletjesbundel: dierenboekje 
- Extra bundel rekenen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UAJyP4B8kc


Vrijdag 08/05 

 
WISKUNDE: Je herhaalt vandaag de nieuw aangebrachte leerstof over de kommagetallen: bewerkingen. 
 
Snap je iets niet? Bekijk indien nodig nog eens het filmpje over de leerstof. Je kan deze raadplegen via het Youtubekanaal of via de links in jouw 
weekplanningen. 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad ‘3 hoofdrekenen met kommagetallen’ 
 

Wat moet ik doen? 
- Maak de oefeningen. Vergeet niet indien nodig het getal aan te vullen met een komma en nullen! 
- Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 

TAAL: spelling: dictee ‘woorden uit andere talen’: je leert vandaag de woorden uit andere talen foutloos schrijven: filmpje raadplegen 
Filmpje 11: dictee woorden uit andere talen:  https://youtu.be/iUbl54ksyGE 
 
TAAL: leeswoordenschat: je leert alfabetisch rangschikken, je leert spiegelwoorden en keerwoorden maken, woorden met ’s/c’, ‘b/p’, ‘vr/wr’. 
 
Wat leg ik klaar? 

1. Blad ‘taal: les 11.3’ 
 

Wat moet ik doen? 
- Maak de oefeningen.  
- Verbeter nu met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/iUbl54ksyGE


 

WO: moederdag: broodpudding (vrijblijvend) 
Dit is wat je nodig hebt om de broodpudding te maken. 

 
Bekijk de filmpjes 
Stap 1:  https://youtu.be/hkxw2QpAU_Q 
Stap 2:  https://youtu.be/t4VGSD2MjUc 
 
Mag-taakjes (vrijblijvend) 

- Spelletjesbundel: dierenboekje 
- Extra bundel rekenen 

 

https://youtu.be/hkxw2QpAU_Q
https://youtu.be/t4VGSD2MjUc

