
4A – 4B – 4C  

 
Dinsdag 21/04 Woensdag 22/04 Donderdag 23/04 Vrijdag 24/04 

Voormiddag 

Nieuwe leerstof 
- Wiskunde: gemiddelde 
 Start met filmpje Xnapda 
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-
leerjaar/het-gemiddelde  

WB T5 p 11 – 12  
 
Herhaling 
- Werken in herhalingsbundel 
  ‘De lidwoorden’ en ‘de 
werkwoorden’ 
- Werken in herhalingsbundel 
5 bladzijden wiskunde naar 
keuze 

Nieuwe leerstof 
- Spelling: Enkelvoud/ 
meervoud 
Start met filmpje Xnapda 
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-
leerjaar/enkelvoud-meervoud-1-meer  

WB K5 p 1 
 

Herhaling 
- Werken in herhalingsbundel 
8 bladzijden wiskunde naar 
keuze 

Nieuwe leerstof 
- Wiskunde: negatieve 
getallen 
Start met filmpje Xnapda 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-
leerjaar/negatieve-getallen-
temperatuur  

WB T6 p 10 – 11  

 

Herhaling 
- Werken in herhalingsbundel: 
Zelfstandige naamwoorden  + 
bijvoeglijke naamwoorden + 
alles door elkaar (nummer 5) 

Nieuwe leerstof 
/ 
 
 

Herhaling 
- Werken in 
herhalingsbundel 
10 bladzijden 
wiskunde naar 
keuze 

Namiddag 

Spelletjesbundel 
- Lettermix ‘Provincies en 
hoofdsteden’ + ‘woordzoeker’ 
 

Kweetet 
- Zie taken Kweetet 
geen taken? → vrij oefenen! 

 Spelletjesbundel 
- vierhoeken memory 
 
 

Kweetet 
- Zie taken Kweetet 
geen taken? → vrij oefenen! 
 

Kweetet 
- Zie taken Kweetet 
geen taken? → vrij 
oefenen! 
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4A – 4B – 4C  
 

 
Maandag 27/04 Dinsdag 28/04 Woensdag 29/04 Donderdag 

30/04 
Vrijdag 01/05 

Voor-
middag 

Nieuwe leerstof 
- Wiskunde: Ton 
Start met filmpje Xnapda 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-
leerjaar/ton  

WB T5 p 18 – 19  

- Wiskunde gemiddelde T8 p9 
 
 - Spelling: verkleinwoorden  
Start met filmpje Xnapda 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-
leerjaar/verkleinwoorden  

WB K5 p 2-3 (+Loepje p8 voor 
les 2!) 
 

Herhaling 
- Werken in herhalingsbundel 
  ‘Het onderwerp’ 

Nieuwe leerstof 
- Spelling:  
Les 4 (alles)  
Les 5 (enkel 
oefening 7!) 
Les 6 (enkel 
oefening 10!) 
 
 
Herhaling 
- Werken in 
herhalingsbundel 10 
bladzijden wiskunde 
naar keuze 

Nieuwe leerstof 
- Wiskunde: driehoeken 
Start met filmpje Xnapda 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-
leerjaar/rechthoekig-scherphoekig-
en-stomphoekig  

en 
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-
leerjaar/gelijkbenig-en-gelijkzijdig  

WB T5 p 20 en 28 
 
Herhaling 
- Werken in herhalingsbundel 
  ‘de persoonsvorm’ 

Nieuwe leerstof 
- Spelling: 
Les 8 en 9  
+ loepje p48 – 49 
voor les 8 
 

 
Herhaling 
- Werken in 
herhalingsbundel 
7 bladzijden 
wiskunde naar 
keuze 

Nieuwe leerstof 
- Wiskunde: 
driehoeken 
Zie blaadjes 
bundel nieuwe 
leerstof 
 

Herhaling 
- Bundel volledig 
afwerken! 

Na-
middag 

Kweetet 
- Zie taken Kweetet 
geen taken? → vrij oefenen! 

Spelletjesbundel 
- Belgiëdobbelspel 
 
Kweetet 
- Zie taken Kweetet 
geen taken? → vrij 
oefenen! 

 Kweetet 
- Zie taken 
Kweetet 
geen taken? → 
vrij oefenen! 

Spelletjesbundel 
- Wie is het? 
 
Kweetet 
- Zie taken 
Kweetet 
geen taken? → 
vrij oefenen! 
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