
Beste ouders, 

Hieronder de weekplanning (11 tot 15 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 7 + 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 7 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 11/05 

 
WISKUNDE: getallenkennis: kommagetallen tot 0,01 
 
Log in op bingel en bekijk het filmpje op bingel: uitleg bij les 95 en 96 (staat er 3x op, kan dus 3x  bekeken worden) 
 
Wat moet ik doen? 

1. Maak oef. 2, 3, 4, 6 en 9 van het blad ‘les 95 kommagetallen tot op 0,01’ 
2. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 
 
TAAL: spelling: De ei-woorden deel 1 
 
Wat moet ik doen? 

1. Neem het blad ’de ei-woorden van het vierde leerjaar alfabetisch gerangschikt’.  
2. Schrijf de ei-woorden uit de LINKER-kolom 2x over (niet de rechterkolom!) 
3. Maak daarna de woordzoeker ‘ei-woorden (deel 1)’ 

 
 
TAAL: leeswoordenschat: les 12.3 
 
Bekijk het filmpje ‘Alfabetisch rangschikken’: https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-alfabetisch-rangschikken/ 

 

https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-alfabetisch-rangschikken/


 

 
Wat moet ik doen? 

1. Maak alle oefeningen van het blad taal: les 12.3’ 
2. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 

WO: Wetenschap en techniek: identiteitskaart: de koolmees 
Bekijk eerst de filmpjes vooraleer je aan de slag gaat: 
 https://www.youtube.com/watch?v=3cp_sB0QST0 (langer filmpje)  
https://www.youtube.com/watch?v=HwcNeuzIVpk (kort filmpje) 
 

 
 

Wat moet ik doen? 
1. Lees de tekst ‘Met acht in hun kot’        
2. Neem het blaadje ‘identiteitskaart: ….’ erbij 
3. Vul de identiteitskaart in. Weet je het niet meer zo goed? Herbekijk dan dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=HwcNeuzIVpk 

(kort filmpje) 
4. Verbeter jouw ingevulde identiteitskaart met groen en potlood via de verbetersleutel. 
5. Als beloning: maak de extra oefening: maak de tekening af en kleur ze in. 

 

Mag-taakjes (niet verplicht) 
- Extra rekenbundel 
- Project ‘Onder de loep: mijn lievelingsdier’ 
- Spelletjesbundel: natuurbundel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cp_sB0QST0
https://www.youtube.com/watch?v=HwcNeuzIVpk
https://www.youtube.com/watch?v=HwcNeuzIVpk


Dinsdag 12/05 

 
WISKUNDE: getallenkennis: getallen tot op 0,001 
 
Bekijk eerst het filmpje voor je aan de slag gaat. 
Getallenkennis: kommagetallen tot op 0,001: https://youtu.be/qSJpAAmRYfw 
 
Wat moet ik doen? 

1. Maak oef. 4, 5, 6, 7 en 8 van het blad ‘les 96: kommagetallen tot op 0,001’ 
2. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 
3. Log in op bingel en maak de taken ‘dinsdag 12 mei: taken getallen tot 0,001’ 

                                           
 

TAAL: spelling: De ei-woorden deel 2 
 
Wat moet ik doen? 

1. Neem het blad ’de ei-woorden van het vierde leerjaar alfabetisch gerangschikt’ (zie bijlage maandag).  
2. Schrijf de ei-woorden uit de RECHTER-kolom 2x over (niet de linkerkolom!) 
3. Maak daarna de woordzoeker ‘ei-woorden (deel 2)’ 
4. Maak tenslotte het kruiswoordraadsel ‘spelling les 12.6’. Vergeet het spreekwoord niet in te vullen. TIP: neem de lijst van de ei-

woorden erbij. Zoek in de ei-lijst naar een woord dat past in het kruiswoordraadsel.  
 
TAAL: begrijpend lezen: vogels zonder vliegen 
 
Wat moet ik doen? 

1. Neem het blad ‘vogels zonder vliegen’ 
2. Lees de tekst 2x + vul de vragen in 
3. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 
 

https://youtu.be/qSJpAAmRYfw


 

 
MUZISCHE VORMING: origami 
Bloemen vouwen: bekijk de filmpjes 
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Bloem_07/ of  http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Bloem_04/ 
 
Mag-taakjes (niet verplicht) 

- Extra rekenbundel 
- Project ‘Onder de loep: mijn lievelingsdier’ 
- Spelletjesbundel: natuurbundel 

 

http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Bloem_07/
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Bloem_04/


Woensdag 13/05 

 
WISKUNDE:  meetkunde: diagonalen 
Bekijk het filmpje: diagonalen:  https://youtu.be/_7UJX1zABEE 
 
Wat moet ik doen? 

1. Maak alle oefeningen van het blad ‘les 123: vierhoeken – diagonalen’. Gebruik een lat of geodriehoek om netjes te werken. 
2. Verbeter met groen en potlood via de verbeterblaadjes 

 
TAAL: spelling: dictee ei-woorden. 
Je leert vandaag de ei-woorden foutloos schrijven. 
Filmpje: dictee ei-woorden:  https://youtu.be/0Dr-AAcBeck 
 
TAAL: leeswoordenschat: les 11.8 
 
Bekijk eerst de filmpjes vooraleer je aan de slag gaat! 

- splitsen in lettergrepen: https://www.youtube.com/watch?v=rX7Y1vwtbvs 
- soorten woorden: https://youtu.be/FHC7K_iK9Bc 
- samenstellingen en afleidingen: https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/in-ontwikkeling-leerjaar-4-samenstellingen-en-

afleidingen/ 
 
Wat moet ik doen? 

1. Maak de oefeningen op het blad ‘taal les 11.8’ 
2. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 
3. Log in op kweetet. Maak de 4 taken die klaarstaan ‘woensdag 13 les 11.8 en 12.3’ 

 
 
 

https://youtu.be/_7UJX1zABEE
https://youtu.be/0Dr-AAcBeck
https://www.youtube.com/watch?v=rX7Y1vwtbvs
https://youtu.be/FHC7K_iK9Bc
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/in-ontwikkeling-leerjaar-4-samenstellingen-en-afleidingen/
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/in-ontwikkeling-leerjaar-4-samenstellingen-en-afleidingen/


 

 
Mag-taakjes (niet verplicht) 

- Extra rekenbundel 
- Project ‘Onder de loep: mijn lievelingsdier’ 
- Spelletjesbundel: natuurbundel 



Donderdag 14/05 

 
WISKUNDE: cijferend delen tot op 0,001 nauwkeurig 
Filmpje: cijferend delen met kommagetallen:   https://youtu.be/IwZzto1t-Z4 
 
Wat moet ik doen? 

1. Lees eerst deze tips vooraleer je de oefeningen maakt. 
TIP: kijk eerst tot hoe nauwkeurig je moet uitrekenen. Staat het niet in die nauwkeurigheid, vul dan eerst aan met (komma) nullen.  

 Vb. 123,45 : 5 (tot op 0,001 nauwkeurig) 
=> Dit wil zeggen dat het getal tot op 1 duizendste moet staan vooraleer je het mag uitrekenen. 
     123,45 staat niet op op 0,001 nauwkeurig want het heeft maar 2 cijfers na de komma in plaats van 3. Ik moet dus nog een nul  

                        bijplaatsen vooraleer ik kan beginnen met uitrekenen. 
                        123,450 : 5 = ik kan nu pas beginnen met cijferend uitrekenen 

 Vb. 700 : 3 (tot op 0,01 nauwkeurig)  
=> Dit wil zeggen dat het getal tot op 1 honderdste moet staan vooral je het mag uitrekenen. 
     700 staat niet tot op 0,01 nauwkeurig want het heeft geen komma en geen cijfers na de komma in plaats van 2. Ik vul aan met  

                        een komma en 2 nullen. 
                       700,00 : 3 = ik kan nu pas beginnen met cijferend uitrekenen 

2. Maak alle oefeningen van de blaadjes ‘les 119: cijferen: delen tot op 0,001 nauwkeurig’. Vergeet je schatting niet. 
3. Verbeter met groen en potlood via de verbeterblaadjes 

 
TAAL: spelling: ei-of ij-woorden 
 
Wat moet ik doen? 

1. Vul het blad spelling: oef. 87 in. Vergeet de woorden niet te schrijven in de rechterkolom. 
TIP: de ei-woorden kan je vinden in de ei-lijst 

2. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/IwZzto1t-Z4


 

 
TAAL: leeswoordenschat 
 
Wat moet ik doen? 

1. Vul de blaadjes ‘taalbeschouwing oef. 24 en 38’ in. 
2. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje  

 
WO: wetenschap en techniek: identiteitskaart: lieveheersbeestje en regenworm 
Bekijk eerst de filmpjes over de dieren. 
Lieveheersbeestje: https://schooltv.nl/video/het-lieveheersbeestje-een-mooi-en-nuttig-kevertje/ 

 
Regenworm: https://schooltv.nl/video/de-regenworm-een-echt-bodemdiertje-zonder-skelet/ 

 
Wat moet ik doen? 

1. Lees de leestekst: lieveheersbeestje en de regenworm 
2. Vul daarna het invulblad in ‘dierpaspoort van het lieveheersbeestje en de regenworm’. 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: natuurbundel 

 

https://schooltv.nl/video/het-lieveheersbeestje-een-mooi-en-nuttig-kevertje/
https://schooltv.nl/video/de-regenworm-een-echt-bodemdiertje-zonder-skelet/


Vrijdag 15/05 

 
WISKUNDE:  de millimeter 
 

Log in op bingel en bekijk het filmpje op bingel: uitleg over de millimeter (kan 3x  bekeken worden) 
 

Wat moet ik doen? 
1. Blad sommenprinter ‘oefenblad’ maken + ‘les 97: lengte: de millimeter’: oef. 3, 5, 6, 7 en 8 
2. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 
3. Log in op bingel en maak de taken ‘vrijdag 15 mei: taken millimeter’ 

                                       
TAAL: spelling: alfabetisch rangschikken 
Bekijk eerst dit filmpje: https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-alfabetisch-rangschikken/ 
 

Wat moet ik doen? 
1. Maak oefening 54 en 55 (2 blaadjes) 
2. Verbeter met groen en potlood via de 2 verbeterblaadjes 
 

 

TAAL: begrijpend lezen: gorilla 
 

Wat moet ik doen? 
1. Neem het blad ‘gorilla’ 
2. Lees de tekst 2x + vul de vragen in 
3. Verbeter met groen en potlood via het verbeterblaadje 

 
WO: Oosters gezond gerecht 
Bekijk de filmpjes om dit lekkere gerecht te maken 
Deel 1: https://youtu.be/x7bQLebo3co 
Deel 2:  https://youtu.be/PwoQlDNMj9E 
 

https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-alfabetisch-rangschikken/
https://youtu.be/x7bQLebo3co
https://youtu.be/PwoQlDNMj9E


 

 
MUZISCHE VORMING: origami 
Maak het woord ‘mei’ door de volgende letters te vouwen M E I  
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Letter_M_01/ 
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Letter_E_01/ 
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Letter_I_01/ 
Extra uitdaging: kan je jouw eigen naam maken? Neem een foto van jouw resultaat en stuur hem door via messenger van de facebook 
vierde leerjaren. 
 
Mag-taakjes (niet verplicht) 

- Extra rekenbundel 
- Project ‘Onder de loep: mijn lievelingsdier’ 
- Spelletjesbundel: natuurbundel 

http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Letter_M_01/
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Letter_E_01/
http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Letter_I_01/

