
Z E L F  A A N
D E  S L A G !

D I G I T A L E  L E S S E N

V I E R D E  L E E R J A A R

 

J U F  K A R O L I E N



Wat moet ik doen?
 Bij het begin van iedere dag vind je een overzicht met alle lessen die

aan bod komen die dag. Bekijk en overloop deze planning goed. 
1.

 
2. Bekijk de eerste les die op de planning staat.

 
3. Kijk op het overzicht wat je nodig hebt voor deze les en leg de juiste

spullen klaar.
 

4. Neem de lesfiche erbij en volg de stappen in de juiste volgorde. 
 

5. Is jouw taak klaar? Zet dan een vinkje in het vakje van deze les op het
dagplanning. Zo krijg je een duidelijk overzicht.

 
6. Op naar de volgende les! Neem de dagplanning er opnieuw bij en kijk

wat de volgende les is.
 

Enkele afspraken:
 

- Volg de volgorde van de dagplanning. 
- Lees de opdrachten, die op de lesfiches staan, goed. 

- Kijk na of je de taak goed en volledig hebt uitgevoerd. 
- Verbeteren doe je met een groene balpen. Zo kan de juf goed zien wat

lukt of nog niet lukt. FOUTJES MAKEN MAG, ZO LEREN WE! 
- Klaar met een taak? Vergeet het niet aan te duiden op de dagplanning.

- Neem af en toe een korte pauze, haal een frisse neus en 
eet een gezond tussendoortje. 

 

Heb je een vraag? Begrijp je iets niet?
Stuur een mailtje naar karolienroelandt@hotmail.com



Dagplanning
 
 
 

maandag 20 april 
 

Rekenen
 
 

Taal
 
 
 

Spelling
 
 
 

Wero 
 
 

Target 5 - Les 8
Het gemiddelde

 
Kijker 6 - Les 7

Vraagjes oplossen 
bij een stripverhaal 

 
Kijker 6 - Les 13

Stam en 
persoonsvorm 

 
Thema 6 - Les 1
Mijn provincie

        VAK                ONDERWERP       MATERIAAL     KLAAR?

1.
 
 

2.
 
 
 

3.
 
 
 

4.
 
 
 
 

WB - p.11-12
Rakkertje - p. 26

 
WB - p.  13-17

 
 
 

WB - p. 13
Loepje - p. 20

 
 

LB - p. 69-71
WB - p. 1-2

Kaartje 
Oost-Vlaanderen 



Lesfiche 1 - rekenen
 

Les 8 - Het gemiddelde
 
 
 
 
 

Stap 1: Kijk naar het filmpje.
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/het-gemiddelde
 
Stap 2: Lees de uitleg in je Rakkertje (p. 26).
 
Stap 3: Lees de opdrachten uit je werkboek (p. 11-12) aandachtig en maak
de oefeningen. 
 
Opgelet: Noteer telkens de volledige bewerking en een goede antwoordzin.
Bijvoorbeeld: 
5 + 3 + 6 + 2 = 16 
16 : 4 = 4
het gemiddelde = 4
 
Stap 4: Kijk goed na vooraleer je aan de volgende opdracht begint.
Zijn alle oefeningen gemaakt? Staat er bij elke oefening een bewerking en
een antwoordzin? 
 
 
 
 Wat moet ik onthouden?

            de som van alle gegevens
het gemiddelde = _________________________

           aantal gegevens
 



Lesfiche 2 - taal
 

Les 7 - Begrijpend lezen
 
 
 
 
 

Stap 1: Lees het stripverhaal (p. 13 - 15) twee keer. Bekijk de prenten van
het verhaal grondig.
 
Stap 2: Los de vraagjes die bij de tekst horen op. Misschien moet je voor het
beantwoorden van sommige vragen nog eens naar het verhaal kijken.
Opgelet: Je maakt alle oefeningen behalve oefening 10. 
 
Stap 3: Klaar met alle oefeningen? Dan is nu oefening 10 aan de beurt! 
Vooraleer je deze kan maken, bekijk je de voorbeeldjes hieronder. 
 
Als fotograaf kan je foto's nemen vanuit verschillende standpunten of
plaatsen. Enkele voorbeelden: 
 
Vogelperspectief = 
de foto wordt van bovenaan genomen.
 
 
Kikkerperspectief = 
de foto wordt van beneden genomen.
 
 

Close-up = 
foto van heel dichtbij.

 
    Stap 4: Kijk goed na of je alle opdrachten hebt gemaakt. 

 
 



Lesfiche 3 - spelling
 

Les 13 - Stam & PV
 
 
 
 
 

Stap 1: Weet je niet goed meer wat de stam en de persoonsvorm is? 
Kijk naar onderstaand filmpje of lees de uitleg in je Loepje (p. 20).
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/de-stam-van-een-
werkwoord
 
Stap 2: Lees de grijze kadertjes die bij de oefeningen (p. 13) staan in het
werkboek. 
 
Stap 3: Maak de oefeningen in je boek. Je mag de blauwe oefeningen ook
maken. Opgelet: de zinnen staan in de tegenwoordige tijd.
 
Stap 4: Kijk goed na vooraleer je aan de volgende opdracht begint.
 
 
 
 Wat moet ik onthouden?

            de stam = ik-vorm
persoonsvorm = het werkwoord dat verandert, wanneer
het getal van het onderwerp (enkelvoud of meervoud)

verandert.
 

 



Lesfiche 4 - wero
 

Les 1 - Mijn provincie
 
 
 
 
 

Stap 1: Kijk naar het filmpje. Doe alsof je gewoon in de klas bent:
beantwoord de vragen, voer de opdrachten uit, ...
https://youtu.be/Jd2JWf8x9Kg
 
Stap 2: Maak de eerste en de tweede oefening in je werkkatern.
Opgelet: Om de eerste oefening te kunnen maken, heb je de kaart van
Oost-Vlaanderen nodig. Deze kaart vind je tussen je werkkatern.  
 
Stap 3: Kijk naar het filmpje van de windroos. 
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/windroos
 
Stap 4: Maak oefening 3 in je werkkatern. 
Let op: wij gebruiken deze buurtgemeenten: 
- Haaltert
- Denderleeuw
- Geraardsbergen
- Gooik
- Roosdaal
- Galmaarden
 

Tip: gebruik de kaart op de volgende pagina om
deze oefening te maken.

 
 
 



Hulp bij oefening 3:


