Weekplanning 11/05/2020 – 15/05/2020
Voor de praatbox:
Graag willen we elke praatbox starten met een les. Het eerste half uur kan je dus les komen
volgen. Het tweede half uur kan je vragen stellen over de lessen van die dag of een babbeltje
doen. De praatbox is niet verplicht maar wel aangeraden.
Taken op Bingel of Scoodle:
Taken zijn vanaf nu een hele week beschikbaar. Toetsen vind je pas de dag zelf.

Maandag 11/05/2020 (Praatbox: 19.00 – 20.00)


Taal
Synoniemen en tegenstellingen
-

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



Bekijk eerst het filmpje en vul daarna het werkblad in. Dit kan je vinden in de map
‘taal’ op Google Drive.

Rekenen
Bundel Sprong 9
-



p.137 – p.138 a (b is een magje) “getallen tot 100 000”

Spelling (thema 7)
Les 1: Beroemde detective
-

Bekijk de onthoudkader eerst heel goed. Begin daarna pas aan de oefeningen.

-

Werkschrift: p.36 – p.39

Dinsdag 12/05/2020


Taal (thema 8)
Les 4: Ik word inspecteur



-

Taalboek p.42 – p.43

-

Lees de tekst in je taalboek. Let op: lees ook de betekenis van de moeilijke
woorden! Nu kennen jullie het verloop van een onderzoek. Je kiest nu zelf een
misdrijf (zie ‘taal’ op Google Drive). Neem een groot blad en maak hierop een
misdaadbord over jouw gekozen misdrijf. Op het misdaadbord komen gegevens
van de dader, het slachtoffer en de misdaad. Dit kan je door te tekenen,
schrijven,…

-

Je mag deze taak maken met een klasgenoot op afstand. Dit is zeker niet
verplicht. Foto’s zijn altijd welkom 😊.

Rekenen
Bundel Sprong 9
-



p.139 – p.140 “delers en veelvouden”

W.O
-

Bekijk de PowerPoint vanaf dia 32 tot en met dia 51 die je kan vinden op Google
drive in de map W.O. Je vult nummer 4, 5 en 6 van het schema in.

Woensdag 13/05/2020 (Praatbox: 13.00 – 14.00)


Taal (thema 8)
Les 5: Losgeld voor Kyoto



-

Taalboek p.44 – p.45

-

Werkschrift p.48 – p.50

-

Lees en ontcijfer de brief van de ontvoerders m.b.v. p.45. in je taalboek

-

Lees de kader op in je werkboek p.48 heel goed. Je moet geen driehoekjes
maken.

Rekenen
Bundel Sprong 9
-



p.141 “hoofdrekenen met kommagetallen”

Spelling (thema 8)
Les 2: Op zoek (leestekens)
-

Deze taak maak je op Scoodle. Dit staat al klaar voor jullie.

(Opgelet: op Scoodle krijgen taken van taal en spelling soms het symbool “W.O.”, dat is
verwarrend, kijk gewoon naar de naam van de taak!)

Donderdag 14/05/2020


Taal (thema 8)
Weer – en meeroefeningen



-

Werkschrift p.51 – p.54

-

Je kiest zelf of je de groene of de blauwe oefeningen maakt.

Rekenen
Bundel Sprong 9
-



p.142 “cijferend aftrekken met kommagetallen”

W.O
-

Bekijk de PowerPoint (die je kan vinden op Google drive in de map W.O.) van dia
52 tot en met 75 en vul de rest van het schema in.

Vrijdag 15/05/2020 (praatbox 11.00 – 12.00)


Taal (thema 8)
Les 6: Dader gezocht!
-

Lees goed de kader in je werkboek p.55 “de structuur van een tekst”
en maak dan oef. 1 + 2 (p. 55-p.56)



Kies in je taalboek p. 46 – p.48 twee teksten van getuigen (bv. Salima) en maak
opdracht 3, 4 en 5 in je werkboek p. 57

Rekenen
Bundel Sprong 9
-

P. 143 “cijferend vermenigvuldigen met kommagetallen”.

Maandag 18/05/2020 (praatbox 19.00-20.00)


Taal (thema 8)
Les 7 : Zin in een zin
-

Bekijk eerst het filmpje
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-soorten-zinnen/

-



Maak oefening 1,2 en 3 in je werkboek p. 60 – p. 61 (kijk goed in de kader!)

Rekenen
Bundel sprong 9
p. 144 “Gewicht: kg en ton”



Spelling
Les 3: Een web vol intriges
-

Bekijk eerst het filmpje
https://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-verlengingsregel/

-

Maak oefening 1,2 en 3 in je werkboek. p. 44-45

Dinsdag 19/05/2020


Taal
Waar of niet waar?



-

Lees de opdracht in de taalmap op google Drive. Maak er een mooi verhaal van,
we zijn benieuwd of we kunnen inschatten of je liegt of niet!

-

Maak ook de kaartjes uit de taalmap klaar zodat je kan meegokken in de
praatbox.

Rekenen
Bundel sprong 9
p.145 “Omtrek en oppervlakte”



W.O.
Deze opdracht is om buiten uit te voeren bij goed weer. Druk het werkblad
“bermonderzoek” uit de W.O.-map af en ga op speurtocht!
Dit moet niet vandaag, je krijgt er de rest van de week tijd voor! Succes!

Woensdag, donderdag en vrijdag: vrijaf!!! Geniet ervan!
Opgelet! Vanaf maandag 25 mei kunnen de uren van de praatbox wijzigen!
Meer info volgt!

