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Met deze brochure willen wij u alvast wat meer inzicht
bezorgen in onze aanpak en werking.
In het vierde leerjaar A staat juf Lieselot. Dit is de tropische 
klas. In de B-klas staat juf Anneke. Zij werkt 4/5 en wordt 
met 1/5 aangevuld door een zorgjuf. 4B is de Ice Age klas. 

U mag ons steeds mailen of aanspreken. Het is de bedoeling 
dat de kinderen zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en 
respectvol met elkaar leren omgaan. Dit alles in 
samenspraak met u als ouder maakt de kans op slagen 
alleen maar groter. 
Hieronder vindt u onze e-mailadressen terug. 

. lieselotstaut@gbsbeveren.be

. annekestoop@gbsbeveren.be

WIE ZIJN DE JUFFEN

ONZE KLAS

U kan steeds terecht op onze website. Vergeet niet op 
‘blog’ te klikken en kom onze klas bewonderen. 
Hieronder vindt u de link terug.

https://vierdeleerjaar7.wixsite.com/gbslindenlaan

Ook het smartboard speelt een prominente rol. Niet 
alleen de werkboeken worden hierop getoond, ook  
speels inoefenen van de leerstof, filmpjes bekijken, en 
het jeugdjournaal ‘Karrewiet’ onder de loep nemen is 
ons allen niet onbekend.

INHOUD



AGENDA

Op maandag wordt de agenda van de kinderen voor een hele week
 ingevuld. Graag op maandag bekijken en handtekenen als ouder.

Brieven/e-mails worden voornamelijk op vrijdag 
meegegeven/doorgestuurd. Neem hier even tijd voor om dit te bekijken.

In het heen-en weervakje kan u ook steeds communiceren met ons.
Achteraan vindt u 4 ziektebriefjes terug.

voorbeeld agenda:

14/9/’20 15/9/’20

H: lezen

T: wiskunde  
Toetswijzer  28/9 

H: woorden 2x 
H: lezen 15’

x

Vaak voorkomende afkortingen:

W.O. = wereldoriëntatie
Wis. = wiskunde
G: getallenkennis
B: bewerkingen

MMR: meten en metend rekenen
MK: meetkunde
H = huiswerk
T = toets (zie toetswijzer)

Enkele afspraken:
- Huiswerk niet gemaakt? Graag afwerken tegen  
de volgende dag.
- Huiswerk te moeilijk/lang? Zeker vermelden in 
zijn/haar agenda.  
- Taak gemaakt? Bolletje inkleuren. 

16/9/’20 17/9/’20 18/9/’20



TOETSEN

... worden op tijd aangekondigd. 

... meer dan in het derde leerjaar.

... leren leren wordt belangrijker.  

... mindmapping wordt aangeleerd.

... leren via een toetswijzer (wiskunde, W.O. - afbouwen).

LEREN LEREN SCHRIFT

In deze schrift komen de toetswijzers en 
kan uw kind de toets inoefenen. Op de 
toetswijzer vindt u het volgende terug: 
- Wat moeten we kennen en kunnen? 
- Waar vinden we onze leerstof terug?  
ZELFSTANDIGHEID! (=groeiproces)

TIPS BIJ HET LEREN

1. Laat uw kind vertellen wat ze 
geleerd hebben.

2. Laat uw kind regelmatig 
oefenen (5 à 10min) i.p.v. 1 keer 
een uur. (bv; de klok, tafels, 
rekenen met geld)

3. Stimuleer zelfstandig werk, 
maar blijf controleren.

4. Moedig hen aan! Vertrouwen 
hebben in je eigen kunnen is 
onmisbaar.

5. Maak gebruik van post-its. 



UURROOSTER

Wiskunde wordt in kleinere groepen gegeven met voldoende tijd om gericht te 
herhalen, te differentiëren en te verdiepen. Ondertussen is er klasdoorbrekend 

een ‘carrousel’ waarin de kinderen aan de hand van coöperatieve werkvormen de 
leerstof van diverse vakken verder automatiseren en inoefenen. De kinderen 

verplaatsen zich langs de dubbele deur tussen beide klassen. 

Wij zwemmen om de 2 weken 
van 9u00 tot 9u30 op woensdag. 

Wij turnen steeds op vrijdag. 
 

Op maandag en dinsdag is er telkens een les 
van een levensbeschouwelijk vak voorzien.
 

Eén keer in de maand kiezen de kinderen 
een leesboek en een strip of weetjesboek in 
de bibliotheek. 
 



LEERSTOF

WISKUNDE

Focus zal voornamelijk liggen op  
... de kommagetallen (tiende ‘t’, honderdste ‘h’, duizendste ‘d’).
... hoofdrekenen en cijferen (eerst tot 10 000, later tot 100 000).
... verdere uitdieping van de breuken (link naar kommagetallen). 
... uitbreiding van de maateenheden. 
... de klok tot op één minuut.

 

TAAL

lezen, schrijven, spreken, luisteren 
en taalsystematiek blijven uitgebreid 
aan bod komen. Op het onderwerp, de 
rest van de zin, de persoonsvorm, de 
woordsoorten,... zal dit jaar voldoende 
geoefend worden. Ook de ‘werkwoorden 
in de tegenwoordige tijd’ wordt een
onderdeel van het 4de leerjaar.
 

FRANS

We werken voor Frans verder met het werk-
boek van het 3de leerjaar (Francofan start). 
Op een speelse manier worden de woorden 
aangebracht. Dit kan via een liedje, een 
verhaaltje, eenvoudige oefeningen,...
De punten op het rapport gebeuren
volgens een zachte evaluatie  
(= met sterren).

Hulp: NNB = neuze-neuzeboekje
Dit zit steeds in de huiswerkmap. 

Tafels blijven belangrijk en moeten 
verder worden ingeoefend.

SPELLING 

In elke les zit steeds één 
spellingmoeilijkheid. We werken
gedifferentieerd per les om na 3 lessen 
op niveau te kunnen herhalen of
verdiepen.
Om de 3 weken volgt er een toets 
maar er is ook een wekelijks dictee. Je 
kan extra hulp vinden in de filmpjes op 
taalkanjerfilmpjes.be.



LEERSTOF

W.O.

Het vak wereldoriëntatie bestaat uit maandelijkse projecten waarin natuur, 
ruimte,  techniek, mens en maatschappij een plaats krijgen.
Hieronder vindt u de maandthema’s en kort wat het omvat.

WE PROBEREN VOLDOENDE AANDACHT AAN DE 
ACTUALITEIT TE SCHENKEN. 

WELKOM IN HET VIERDE LEERJAAR
onze klas, ik mag niet meespelen, onze school, afval

DE HERFST 
dieren en planten 

NEEM EVEN TIJD VOOR DE TIJD
onze voorouders, openbaar vervoer, tijd inschatten en meten, 
de eeuwenband

IK BEN GEZOND
Voedings- en bewegingsdriehoek, ons lichaam, EHBO, hygiëne, veilige en 
onveilige situaties

MIJN GEMEENTE, PROVINCIE & LAND
Beveren (8 deelgemeenten), België en zijn provincies, gewesten, 
koningen

SPORTEN IS GEZOND
Olympische Spelen, ik ben een fietser, tandwielen

WATER, VUUR, LUCHT & AARDE
Big Bang, sterren, aarde, maan, zon, planeten, landschappen,
het weer, kringloop van het water 

KUNNEN WIJ HET MAKEN
grondstoffen en materialen, wat vertelt het etiket?



KLASACTIVITEITEN

. OPM: Alles afhankelijk van de lopende maatregelen rond Corona.



VARIA

WEETJES

. Een flesje water mag op de bank. (Regelmatig drinken is belangrijk.)

. Kinderen mogen ALTIJD naar het toilet gaan.

. De dagplanning hangt aan bord.

. Jassen, sjaals, handschoenen, brooddozen, turnkledij,... steeds van naam 
voorzien (en liefst ook een lusje voor aan een haakje).
. Elke dag = fruitdag!



Nog enkele belangrijke quotes die wij nastreven in het vierde leerjaar

WEETJES

. Een flesje water mag op de bank. (Regelmatig drinken is belangrijk.)

. Kinderen mogen ALTIJD naar het toilet gaan.

. De dagplanning hangt aan bord.

. Jassen, sjaals, handschoenen, brooddozen, turnkledij,... steeds van naam 
voorzien (en liefst ook een lusje voor aan een haakje).
. Elke dag = fruitdag!

Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan! 
           -Pipi Langkous

Met kleine stapjes kom je 
er ook!

Alles is moeilijk voor het 
makkelijk wordt.

Het verschil tussen wie je bent en 
wie je wilt zijn is wat je doet.

Mislukken, zoveel leuker 
dan nooit proberen.


