
 

 WELKOM BIJ JUF INNE (4A) EN JUF GREETJE (4B) 

 

ENKELE  KLASAFSPRAKEN 

• Huiswerk wordt meestal op maandag ingeschreven voor de ganse week. (leren plannen) 
• De kinderen krijgen soms huiswerk op bingel.   

 
!! Indien uw kind niet op de computer kan werken thuis, gelieve dit tijdig te melden zodat 
we dit huiswerk kunnen wisselen met een taakje uit de klas.   
De inlogcode die uw kind nodig heeft kleven we in de agenda van zodra wij deze krijgen!! 
 

• Toetsen WO, rekenen, spelling, Godsdienst worden vooraf aangekondigd. 
(Taalsystematiek aan de hand van oefeningen.) 
(Lezen en luisteren kondigen we niet aan.) 

• Tijdens de toetsenperiodes krijgen de kinderen een aparte planning. 
• Elke week oefenen de kinderen hun woordpakket op hun opdrachtenblad (zie ook 

stappenplan) + er volgt een testje op vrijdag. 
• Lessen worden regelmatig in kleine hoeveelheden meegegeven i.f.v. grote toetsen .   

De kinderen krijgen dan op vrijdag een testje. Dat telt op het rapport mee voor dagelijks 
werk. 

• Gelieve de agenda dagelijks te handtekenen. Testenschrift wekelijks handtekenen. 
• Toetsen worden regelmatig meegegeven: handtekenen op de bovenste toets en terug 

meegeven. 
• Indien u een boodschap in de agenda schrijft voor de juf, gelieve dit dan ook aan uw kind 

te melden zodat ze dit zeker aan ons laten lezen. 
• Medicijnen op school mogen alleen op voorschrift van de dokter 
• Map met leerwerkbladen/huiswerkbladen van spelling moet altijd in de boekentas blijven 

zitten. 
• In de voormiddag kunnen de leerlingen een drankje (water of melk) op school krijgen.   

In de namiddag mag u een drinkfles/flesje water meegeven zodat ze voldoende drinken. 
• De leerlingen brengen dagelijks een handdoekje mee naar school om hun handen te 

zuiveren. 
• 4 rapporten per schooljaar via Questi. 

 

GEPLANDE UITSTAPPEN (enkel bij code geel)  

toneel –– Suske en Wiske museum -  schoolreis naar ‘t Groenhof – sportdag – bezoek aan de 
bibbus (6x) -    Chocolate Nation – bezoek aan de boerderij van het Rivierenhof – tweede semester 
zwemmen tweewekelijks  

  

 



TAAL   

We werken rond: 

• begrijpend lezen: tabellen interpreteren,… 
• luisteren en spreken: boekbespreking, spreekbeurt  
• taalsystematiek: verwijswoorden, onderwerp en rest van de zin, persoonsvorm, begrippen zoals zelfstandig 

naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord,…. 

Hulpfiche  voor thuis: 

We weten dat het thuis niet altijd makkelijk is om uw kind te begeleiden.  Daarom even een hulpje:                                                                                   
voorbeeld: Het vierde leerjaar gaat dit schooljaar naar het museum van Suske en Wiske. 

het onderwerp= Wie of Wat doet er iets (of is er iets)?  
                     Wie gaat dit schooljaar naar het museum van Suske en Wiske? 
                     antwoord = het vierde leerjaar (dit is dus het onderwerp) 

de rest van de zin= Wat wordt er over het onderwerp gezegd? 
                                     Wat wordt er over ‘het vierde leerjaar’ gezegd? 
                                     antwoord = gaat dit schooljaar naar het museum van Suske en Wiske  
                                     (Laat het onderwerp weg uit de zin en wat er overblijft is de rest van de zin.) 

de persoonsvorm = Maak een ja-nee-vraag met de gegeven zin en de persoonsvorm staat  
                                     dan vooraan!! 
                               Gaat het vierde leerjaar dit schooljaar naar het museum van Suske en Wiske? 
                               ‘Gaat’ staat vooraan en is dus de persoonsvorm. 

infinitief = De infinitief is een soort ‘moedervorm’ van een werkwoord.  Het is de vorm die je 
                           terugvindt in een woordenboek.  

Bv. werken, slapen, gaan, schrijven …  
Je vindt de infinitief door een minizin te maken met ‘ik zal ...’.  

                                           Bv. ik zal slapen, ik zal kopen ... 

 stam = Ook de stam is een vorm van een werkwoord.  Je vindt de stam door een minizin te maken 
                        te maken met ‘ik …) 
                        Bv.: ik snoep, ik werk, ik slaap ... 
 

verwijswoorden Voorbeeld: Ze gaan met een grote bus, die hen ook weer naar school brengt.  
                           Ze = verwijst naar het vierde leerjaar 
                          die = verwijst naar een grote bus 
                          hen = verwijst naar het vierde leerjaar  

 lidwoorden = de – het – een 

 zelfstandige naamwoorden:  Dat zijn woorden die een naam geven aan personen, dingen, 
                                                         planten of dieren. 
                                                         personen: papa, directeur, juf, … 
                                                         dingen: kast, deur, Pritt, … 
                                                         dieren: hond, kat, Pekkie, … 
                                                         planten: klimop, roos, den, … 
 

bijvoeglijke naamwoorden: Een bijvoeglijk naamwoord vertelt hoe iets of iemand is. 
                                                Meestal staat een bijvoeglijk naamwoord vóór een zelfstandig 
                                            naamwoord. Het past zich aan dat zelfstandig naamwoord aan.  

 een nieuw bankstel- een groot geluk  
 een nieuwe iPad - een grote deugniet  
 Soms staat het bijvoeglijk naamwoord ook ‘los’. Dan zegt het hoe het 
 onderwerp is.  

                                Vandaag ben ik zo vrolijk. 

 



 

SPELLING  

 Elke week brengen we een nieuw woordpakket aan. (maandag of dinsdag). 
 Op woensdag volgt een oefendictee (hier moeten de kinderen niet voor oefenen.) 
 Op vrijdag volgt een testje (hier moeten de kinderen wel voor oefenen). 

Hulpfiche: werkwoordenschema 

• Werkwoordschema + begrippen (stam, persoonsvorm, infinitief of noemvorm) 
Aan de hand van dit schema leren we de kinderen om de werkwoorden in de tegenwoordige tijd juist te 
schrijven.  Start bij ‘Is het woord een pv?’ en volg dan de pijlen. 

Is het woord een pv? 

Zo ja, hoor je een t achteraan?  Zo nee  

Nee  Ja, doe zoals bij werken     

Doe 
gewoon  

ik…(stam)  

…jij?  

Jij, hij, zij, de hond, 
…(stam+t)  

Doe gewoon  

 

 

 

 

REKENEN  
 

• Getallenkennis (rood): getallenkennis tot 100 000, negatieve getallen, breuken en kommagetallen, … 
• Bewerkingen (blauw): hoofdrekenen tot 100 000, werken met de zakrekenmachine, breuken en 

kommagetallen, … 
• Meten en metend rekenen (groen): kloklezen (analoog en digitaal tot op 1 sec.), de mm, de ml, … 
• Meetkunde (paars): diagonalen, oppervlakte, hoeken meten met de geodriehoek, … 

De verschillende onderdelen zijn in het werkboek makkelijk te herkennen aan de kleur. 

 

 

 

 



W.O.  

Hoe studeren? 

 

 

TAKENBORD 

Hier werken we aan: 

• leren leren/plannen 

• op niveau van het kind (pictogrammen uit de klas)  

• zelfstandigheid bevorderen (met eventuele hulpmiddelen) 

• zelfreflectie   

TURNEN 

• 4A: elke woensdag en donderdag (om de 2 weken) 
• 4B: elke vrijdag en donderdag (om de 2 weken) 

 

WE HOPEN OP EEN FIJN SCHOOLJAAR EN EEN TOFFE SAMENWERKING.  INDIEN U VRAGEN 
HEBT, DAN BENT U STEEDS WELKOM! 

 VRIENDELIJKE GROETEN,  

 JUF INNE EN JUF GREETJE 

 

Op het einde van elke werkkatern staat er wat de leerlingen moeten kunnen 
en kennen. 

Nadat ze hebben gestudeerd kunnen ze nog een oefentoets doen op 
www.educatief.diekeure.be/mundoleerling 

 

 


