
Er staat weer een nieuw schooljaar
voor de deur. 

Spannend voor jullie kinderen, 
voor ons, maar ook voor jullie! 

Welkom in het 4de leerjaar 



Wat vind je in deze presentatie?

De juffen 

Lessenrooster

Agenda / Huistaken

Wiskunde

Taal - spelling

Wereldoriëntatie

LBV

Muvo

ICT

Zwemmen en turnen

Verjaardagen

Allerlei



De juffen  

Wij dus

Juf Julchen                                                 Juf Maaike

Juf Ines                                                   Juf Elsje



Lessenrooster 

4A

4B



Agenda  
- Belangrijk communicatiemiddel
- (bijna) Elke dag wordt de agenda in de klas aangevuld. 
- Huistaken: meerdere dagen tijd

- Enkel functionele en zinvolle taken
- Blauw  wat voor “later” is. 
- Groen  tegen de volgende dag (reeds eerder ingeschreven)

- Toetsen: op voorhand in de agenda (+1 week) OF maandblad. 
- Lkr kijkt dit regelmatig maar niet dagelijks na. 
- We verwachten van u als ouder(s) dat u de agenda van uw kind 
dagelijks ondertekent.

- Zwemmen en brieven 
met kruisje aangeduid

- Rode rekkermap voor brieven 
en taken



- Regelmatig als inoefening , graag feedback indien nodig! 
- Woensdag en vrijdag zal uw zoon/dochter 

geen NIEUWE huistaak krijgen. 
- meerdere dagen tijd
- Enkel functionele en zinvolle taken
- Blauw  wat voor “later” is. 
- Groen  tegen de volgende dag (reeds eerder ingeschreven)

Huistaken 



Voorbeeld maandblad



W I S K A N J E R S 

Duidelijke structuur

Graduele opbouw

Weer- en meer oefeningen

Gratis instructiefilmpjes (QR) en Scoodle Play

Zorg op maat van elk kind

Wiskunde  



FUN
Motivatie verzekerd 

met de speelse opstart, 
toffe liedjes (zoals een tafelrap), 

gevarieerde werkvormen en spelletjeskaarten.

STRUCTUUR
7 blokken met in elk blok een vaste vierwekenstructuur.

onthoudkaders,
en per les een ‘Dit heb ik vandaag geleerd’-overzicht



INHOUD 

Getallen:
tot 100 000

Kommagetallen

Bewerkingen: 
hoofdrekenen (+ - x :)  eigen weg

cijferen (+ - x :)
kommagetallen (+ - x :)

breuken (+ -)



Meten:
uur: digitaal, tijdsrekenen
geld: gepast betalen (euro en 

cent)
lengtematen 
inhoudsmaten
gewichten

Meetkunde:
meetkundige figuren: 

vierhoeken,driehoeken 
(kenmerken en tekenen)

blokkenbouwsels 
(hoogteplan)

waar staat de fotograaf

Probleemoplossend denken



Tijd voor Taal accent.
Er zijn 10 thema’s met in elk thema: 

Taalbeschouwing 
woordleer: zelfst. naamw., verkleinw., meervoud, 

bijv. naamw. , lidw., 
zinsleer: onderwerp, persoonsvorm, gezegde

Spreken en Luisteren
spreektaken voorbereiden a.d.h.v. stappenplan

spontane spreekdurf
eigen mening weergeven en argumenteren

gespreksregels in acht nemen
kritisch leren luisteren

hoofdgedachte achterhalen

Taal  



Lezen
Vooral begrijpend lezen:

tekstsoorten, 
fictie <-> non-fictie, 

inhoud

Creatief schrijven
nadruk ligt op inzicht verwerven

in het schrijfproces (niet op spelling)
strategieën hanteren om tot een goede tekst te komen



woordenschat:
geen apart onderdeel, 

integratie in alle andere lessen
leren opzoeken in 

een woordenboek/woordenlijst, schrift
betekenis achterhalen op basis van context

Woordkaartjes per taalthema 
(te leren voor toets taalbeschouwing TB)

evaluatie:
op het einde van het thema is er voor bijna elk van de 

onderdelen een toets
enkel toets TB (= taalbeschouwing) kondigen we aan. 













Evaluatie Spelling

- Flitsdictee na elke les. (niet op punten)
om te zien of de kinderen deze leerstof begrepen hebben.

- Dictee na elke herhalingsles.
- Toets na elk thema.



Via.mundo:
VOETGANGERSEXAMEN

Histo.mundo:
gebruik eeuwenband (tot 5de eeuw voor chr.)

geschiedenis koningshuis
ontstaan van België
wereldoorlogen

geschiedenis van het kind

Geo.mundo:
de gemeente:buurgemeenten en deelgemeenten

België:provincies, gemeenschappen en gewesten

W.O.



Bio.mundo:
het weer

delen van bloem/boom
afval (sorteren en recycleren)

de voedselketen

Techno.mundo:
batterijen 
stroomkring

Socio.mundo:
het hele jaar door.  



LBV

Eigen keuze 

2u per week op 
vrijdag 4A

donderdag 4B

Leerkrachten voor het vierde leerjaar: 

Meester Carl (zedenleer)
Meester Frank / Juf Jolien (RKG)

Juf  Meriam (Islam)
Juf Lieve (PG)



5 domeinen 

Beeldopvoeding  knutselen met allerlei materialen, kennismaken met 
verschillende technieken, eigen fantasie en creativiteit ontdekken en 

verder uitbouwen, techniek

Muzisch taalgebruik  experimenteren met taal, aan de slag met 
gedichten,...

Drama  rollenspel, toneeltjes, inleven, durven

Muzikale opvoeding  zingen , ritmiek, instrumentjes 

Bewegingsexpressie  tussendoortjes, mime,...

Muvo  



Computer wordt zowat in alle lessen gebruikt. 
We werken met een digitaal bord. 

Oefenen op bingel /scoodleplay

Iets opzoeken tijdens de wo lessen 
Rekenen 

Actua
Muvo 

Tussendoortjes 
Routeplanner

ICT 



Zwemmen / Turnen   

Meester Kristof

Turnen 
MAANDAG  (elke week)

DINSDAG (om de 3 weken - maandblad)

Zwemmen 
op DINSDAGnamiddag (om de 3 weken – maandblad)

Start ten vroegste in oktober



Verjaardagen  

Er worden geen traktaties voor verjaardagen meegegeven naar 
school.

Kinderen worden in de klas op hun dagje uitgebreid gevierd:
- verjaardagslied
- wenskaart
- grabbeldoos
- andere kleine extraatjes



BIB 
1 keer per maand (maandblad) stevige zak
Dinsdag of donderdag

Fruit voormiddag in de klas  

Koek  namiddag in de klas

Afwezig  secretariaat verwittigen voor 9u 
 afwezigheidsbriefje meebrengen !!!
 klas: afwezigheidsmapje 
 annuleren warme maaltijd niet mogelijk 

op dag zelf

Water
De leerlingen mogen tijdens de lessen water drinken. 
Mogen wij vragen om daarom steeds een drinkbus mee te geven.
(toiletkaartje) 

FIETS 
Op uitstap: fiets in orde, helm en fluohesje anders NIET MEE

Allerlei  



Avonturenklassen

•10 -12 mei

•domain de Mambaye te Spa

•drie dagen plezier, sport, spel, …

•woensdag 12 mei aankomst voorzien rond 15.00 uur

•Nieuwsgierig? Kijk al eens naar www.mambaye.be



TOT SLOT

•Wil je de juf even spreken? 

Dat kan natuurlijk nog steeds, maar het moet wel via een 
geplande afspraak gebeuren. Je mag ons steeds mailen of 
telefonisch contact opnemen met het secretariaat.

•Belangrijke info ,Foto’s en filmpjes via de WhatsApp-groep 


