
Welkom in het 4e leerjaar! 

 

  

 

Infoboekje vierde leerjaar 



 

Beste ouders en leerlingen, 

 

Via deze weg willen we jullie graag informeren over de werking in het 

vierde leerjaar.  

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan zeker niet om ons aan te 

spreken! 

 

Groetjes, 

 

 Meester Björn & juf Annelore 

 

 

  



1.  Agenda 

 

Problemen of informatie mogen steeds via deze weg gemeld worden. 

Gelieve het agenda dagelijks na te zien en te tekenen.  

Het agenda wordt gebruikt om belangrijke mededelingen en om 

briefwisseling te vermelden  

( zwemmen, oudergesprek, uitstapjes…). 

 

2. Toetsen en dicteemap 

Toetsen worden na verbetering van de juf meegegeven naar huis. De 

toetsen worden nagekeken door ouders en GETEKEND. Na elk 

rapport wordt de toetsenmap geleegd en gaan de toetsen in onze 

dikke map. 

Dictees worden meegegeven naar huis in de dicteemap. De dictees 

worden nagekeken en getekend. 

De dicteemap dient ALTIJD in de boekentas te zitten. Zo kunnen 

jullie thuis werken aan bepaalde spellingsproblemen.  

 

3.  In de klas 

 

In de klas werken we met waterbekers. 

Gelieve elke maand 1 pak koeken (zie tussendoortjes) en zakdoeken 

mee te geven met uw kind, indien niet meer nodig laten we via de 

nieuwsbrief of blog weten.  

Elke maand of tweemaandelijks krijgt u de nieuwsbrief, u kunt die 

online op onze klasblog raadplegen. Ook daar kunt u foto’s van de 

kinderen bekijken tijdens klasactiviteiten! 



De leerlingen hebben elk hun eigen taakje in de klas, die worden 

tweewekelijks veranderd. 

 

Turn- en zwemlessen worden in het agenda meegedeeld. U kunt ze 

ook terugvinden op de kalender. Voor de zwemles is een badmuts 

verplicht (veiligheid) en voor turnen: T-shirt van school, blauwe of 

zwarte short en witte turnpantoffels/sportschoenen. 

 

 

4.  Nederlands 

 

Voor de lessen Nederlands werken wij met de handleiding Tijd voor 

Taal accent.  

• Spelling 

Elke week krijgen de leerlingen een woordpakket aangeboden. 

Dit zal telkens  op maandagvoormiddag plaatsvinden. Gedurende 

de week moeten de leerlingen elke dag hun woordjes aan de 

hand van verschillende soorten oefeningen inoefenen. Hiervoor 

krijgen ze een aangepast huiswerkblad mee. In het agenda 

wordt meegedeeld welke oefening op welke dag moet worden 

gemaakt. U bent vrij om de woordjes nog eens te dicteren.  

Op vrijdag krijgen de leerlingen een dictee. Na enkele 

woordpakketten volgt een controledictee. Hierin komen alle 

reeds geziene woordpakketten aan bod. De leerlingen oefenen 

de week daarop hun moeilijkheden tijdens contract. Rond de 

herfstvakantie starten we met de werkwoorden. 

 



• Taalbeschouwing en taalsystematiek. 

In de lessen Taal wordt er gewerkt met thema’s. De thema’s 

duren ongeveer telkens 3 weken.  In deze thema’s worden alle 

vakonderdelen behandeld. 

(Woordsoorten, begrijpend lezen, spreek- en leesoefeningen,… ) 

Na elk thema worden er toetsen voorzien, waarbij alle geziene 

leerstof wordt getest. Deze toetsen wordt niet vooraf 

aangekondigd. 

 

• Leesbevordering  

In de klas werken we aan lezen. Elke dag doen we een 

leeskwartiertje! Af en toe hangt hier een opdracht aan vast. 

Hop, hop, hop! We lezen ons naar de top! Samen maken we de 

leesslinger langer! Ook thuis mag er gelezen worden, een 

kwartiertje per dag doet wonderen!  

 

 

 

 

5. Frans 

 

Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen initiatie Frans. Dit 

gebeurt op dezelfde manier als in het derde leerjaar. Via 

werkblaadjes, liedjes, verhaaltjes leren wij heel wat nieuwe woorden! 

 

 

 



6.  Wiskunde 

Zowiso bevat zeven werkboekjes (of zeven blokken ). Elk werkboek 

bevat uiteraard een aantal lessen. We werken ongeveer 4 weken aan 

een werkboek. Tussendoor volgen enkele kleine, aangekondigde 

toetsen. De leerlingen oefenen via dagelijks huiswerk. Wanneer een 

werkboek afgewerkt is, volgt een grote (blok)toets. Deze worden 

steeds ruim vooraf in het agenda aangekondigd, zodat uw kind de 

kans heeft zich voor te bereiden. Hiervoor wordt er een 

voorbereiding meegegeven. Er wordt verwacht dat de leerlingen aan 

de hand van het huiswerk al zelfstandig leren organiseren: aanloop 

L5! We doen dit geleidelijk aan doorheen L4. 

De voorbereidingen kunnen door de leerlingen zelfstandig verbeterd 

worden in klas, ze krijgen hiervoor tijd tijdens hun CW. Naargelang 

de resultaten krijgen de kinderen de kans tot herhalen of verdiepen.  

Dit gebeurt aan de instructietafel of zelfstandig. ( = remediëring ) 

Er is ruimte en tijd om vragen te stellen. Na de remediëring volgt 

uiteraard een eindtoets.  

Extra: af en toe moet er afgewerkt worden, dit zal genoteerd 

worden. We passen ons ook aan dit jaar aan de noden van de 

leerlingen. 

 

Let op:  

° In het agenda wordt genoteerd indien huiswerk niet wordt gemaakt.  

° Wilt u uw kind helpen als het problemen heeft met bepaalde 

oefeningen ?  

  Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen zodat de juiste  

  aanleerstrategie thuis kan worden verder gezet. 



7. Huiswerk 

 

Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen huiswerk. 

Huiswerk mag nagekeken worden, maar gelieve de gemaakte fouten 

te laten staan. Wanneer je als ouder veel hulp hebt gegeven bij het 

maken van het huiswerk, gelieve dit dan op de taak te schrijven, 

zodat uw kind extra begeleid kan worden. 

Indien uw kind door hobby’s een ander schema volgt, kunnen we dit 

samen bespreken. Het huiswerkschema van L4 vertrekt vanuit 

regelmatige herhaling en organiseren van de geziene leerstof. 

• Spelling 

o Maandag 

o Dinsdag 

o Donderdag  

o Kan afwijken indien er een schoolreis of verlengd weekend is 

• Wiskunde  

o Dagelijks huiswerk, na ongeveer 6 lessen volgt een 

herhalingstoets en kan de juf of meester quoteren. 

o Alleen 1: een week voor de toets wordt de voorbereiding 

meegegeven. Alleen 2 volgt na de remediëring.  

• W.O.   

o De voorbereiding wordt ruim op voorhand voor de toets 

meegegeven, de juf en meester controleren wanneer de 

voorbereidingen worden gemaakt. Indien een leerling lang 

wacht, laten wij dit in het agenda weten. 

Ook deze voorbereidingen kunnen door de leerlingen 

verbeterd worden in klas. 



8.  Wereldoriëntatie 

 

De methode “Mundo” bestaat uit 9 kernthema’s. Na elke kern volgt 

een toets. Deze wordt steeds ruim op voorhand aangekondigd. De 

leerlingen krijgen steeds een voorbereiding mee naar huis. Er kan een 

thema vervangen worden door vb.: Week van de Zee of boerderij. 

Het lessenplan wordt aangepast volgens de noden dit jaar. 

 

9.  Tussendoortjes 

 

Elke voormiddag wordt een fruitmoment voorzien. ’s Morgens eten we 

enkel fruit, geen koek. Een ‘’snackgroentje’’ is uiteraard ook lekker en 

gezond. ( vb. wortel, tomaatje,… ). 

 

 ’s Middags mag een koek gegeten worden. 

Het systeem van de pakken koeken wordt nog steeds gebruikt in het 

kader van ons MOS-beleid. Wilt u eraan denken aan het begin van 

elke maand een pak koeken met uw kind mee te geven – met zo 

weinig mogelijk plastic? 

Onze school werkt – in kader van ons gezondheidsbeleid - ook mee 

aan het tutti –frutti project. Op woensdag voorziet de school uw kind 

van een lekker stuk fruit. Indien u hiervan wil meegenieten kunt u 

voor mooie prijs hieraan deelnemen. Een briefje hiervoor wordt mee 

gegeven. Tevens betalen veel ziekenkassen deze bijdrage terug. 

 

 

 



10.  Klasmateriaal  

 

Elke leerling kan gebruik maken van het materiaal in de klas! Hier 

dragen we samen zorg voor!  

 

 

10. GWP Boerderijklassen  

Hieromtrent volgt nog nieuws! 

 

 

 


