
Lieve vierdeklassertjes en ouders, 

 

BELANGRIJKE INFO! 

Deze week gaan we tonen aan de juffen wat we allemaal hebben geleerd de voorbije weken. We 

bieden herhalingsoefeningen aan van taal, spelling en rekenen. Jullie gaan dit telkens op de 

computer oplossen. Jullie klikken op de link, je vult je naam en klas in en dan kan je ineens beginnen. 

Neem bij rekenen er zeker een kladblaadje bij! Na het maken van de oefeningen kan je kijken of je 

het goed hebt gedaan. Maak een foto van je score en stuur die samen met de foto van je kladblad 

naar de juf. Ook de juffen gaan dit nazien.  

Wij verwachten elke dag foto’s via mail van alle gemaakte taken. 

Wij vragen nog steeds aan de ouders om het werk te controleren op netheid en juistheid. De 

correctiesleutel wordt elke avond doorgestuurd via e-mail. Wij verwachten dat iedereen zijn taakjes 

goed nakijkt en verbetert. 

We werken nog altijd met ons juffenloket. Kijk goed in de whatsapp wanneer het juffenloket 

opengaat. Durf vragen stellen wanneer iets niet duidelijk is! 

4A: https://meet.jit.si/hofkevanthys4a 

4B: https://meet.jit.si/hofkevanthys4b 

4C: https://meet.jit.si/hofkevanthys4c 

 

Veel succes! 

Juf Julie, juf Sanne, juf Stefanie en juf Els 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.jit.si/hofkevanthys4a
https://meet.jit.si/hofkevanthys4b
https://meet.jit.si/hofkevanthys4c


Taken voor WEEK 10 

TAKEN DINSDAG 2/06 

Wiskunde: 

  KLAAR? 

TAAK 1 

 

Herhaling: hoofdrekenen met getallen tot 100 000 
 
Laat eens zien wat je kan bij hoofdrekenen met getallen tot 100 000!  
Los deze oefeningen op uit het hoofd. Neem een kladblaadje om al de 
tussenstappen op te schrijven. 
Klik op volgende link: https://forms.gle/22zY4SDfwqbGCRtd8  
 
Stuur een foto van je kladblad en je score naar de juf. 

 

TAAK 2 Herhaling: getallenkennis  
 
Laat eens zien wat je kan bij getallenkennis!  
Gebruik indien nodig je tabel.  
Klik op volgende link: https://forms.gle/f82SQK2HwqQn7gkt9  
 
Stuur een foto van je kladblad en je score naar de juf. 

 

TAAK 3 Cijferbundel 4A.5 blad 10   

 

Spelling 

 

TAAK 1 

 

Spellingschrift E Thema 10 les 2 “Over schatten en schepen” p.36-37-38 
Je maakt oef. 1, 2, 3 en 4 
 
Lees nog eerst nog eens goed het onthoudkader op p. 36 over speciale 
meervouden.  

 

 

Taal 

Taak 1 Herhaling: onderwerp en persoonsvorm zoeken 

Denk aan de juiste vraagjes die je moet stellen. 

Laat eens zien aan de juf wat je kan! 

Klik op volgende link: https://forms.gle/L2zTmGzpTuB9BbUH9  

Stuur een foto je score naar de juf. 

 

 

WO 

Taak 1 Je speelt de memory van de verkeersborden.  

Vergeet niet om eerst de kaartjes uit te knippen. Je kan ze ook ineens juist inkleuren. 

 

https://forms.gle/22zY4SDfwqbGCRtd8
https://forms.gle/f82SQK2HwqQn7gkt9
https://forms.gle/L2zTmGzpTuB9BbUH9


TAKEN WOENSDAG 3/06 

Wiskunde 

  KLAAR? 

TAAK 1 Herhaling: kommagetallen optellen en aftrekken 

Laat eens zien wat je kan bij kommagetallen optellen en aftrekken. 
Neem een kladblaadje om al de tussenstappen op te schrijven.  
 
Klik op volgende link: https://forms.gle/7qgHoPh3FatbA9qS9  
 
Stuur een foto van je kladblad en je score naar de juf. 

 

TAAK 2 Kommagetallen: BLOK 6 les 28 “Oefen je nog eens mee?” p.57 enkel blokje 1 

Hier ga je kommagetallen optellen. Neem een kladblaadje voor de 

tussenstappen. 

Weet je het niet goed meer? Kijk dan nog eens naar het volgende filmpje. 

Plus en min : https://www.youtube.com/watch?v=ljXvDoRx0Ak 

 

 

TAAK 3 Cijferbundel 4A.9 blad 1 

Deze oefening op dit blad maak je niet! 423 x 200 = 

 

 

Spelling 

TAAK 1 

 

Schrift E Thema 10 les 2 ”Over schatten en schepen”: je maakt nu het flitsdictee 
op p.39 
Denk aan de speciale meervouden. 
 
Link flitsdictee: https://youtu.be/HrWkTwJG1NE  
 

 

 

Taal 

TAAK 1 Herhaling: woordsoorten 
Ken jij nog het verschil tussen zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke 
naamwoorden, werkwoorden en lidwoorden? 
Laat eens zien wat jij kan! 
 
Klik op volgende link: https://forms.gle/o8B9PwYgSwKZFaB7A  
Stuur een foto van je score naar de juf. 

 

 

Wo 

TAAK 1 Domino: verkeersborden 

Vergeet niet om eerst de kaartjes uit te knippen. Kleur ze juist in. Veel 

spelplezier! 

 

https://forms.gle/7qgHoPh3FatbA9qS9
https://www.youtube.com/watch?v=ljXvDoRx0Ak
https://youtu.be/HrWkTwJG1NE
https://forms.gle/o8B9PwYgSwKZFaB7A


 

TAKEN DONDERDAG 4/06 

Wiskunde 

  KLAAR? 

TAAK 1 

 

Herhaling: kommagetallen vermenigvuldigen en delen 

Laat eens zien wat je kan bij kommagetallen vermenigvuldigen en delen. 
Neem een kladblaadje om al de tussenstappen op te schrijven.  
 
Klik op volgende link: https://forms.gle/qYzXoaCdATJz71dbA  
Stuur een foto van je kladblad en je score naar de juf. 

 

TAAK 2 Kommagetallen: BLOK 6 les 28 “Oefen je nog eens mee?” p.57 enkel blokje 2 

Hier ga je kommagetallen aftrekken. Neem een kladblaadje voor de 

tussenstappen. Weet je het niet goed meer? Kijk dan nog eens naar het 

volgende filmpje. 

Plus en min : https://www.youtube.com/watch?v=ljXvDoRx0Ak 

 

 

TAAK 3 Cijferbundel 4A.9 blad 2 

Deze oefening op dit blad maak je niet! 65 x 400 = = 

 

 

Spelling 

TAAK 1  Vandaag geen taakje!  

 

Taal 

TAAK 1 Herhaling: soorten zinnen en leestekens 
Ken jij het verschil tussen een mededeling, een vraag en een uitroep?  
Ken je het gebruik nog van de verschillende leestekens? 
Laat eens zien wat je kan! 
 
Klik op volgende link: https://forms.gle/Z7twdqFPLAiFRQf39  
Stuur een foto van je score naar de juf. 

 

 

WO 

TAAK 1  Quiz: verkeersborden oefenen 

Klik op volgende link: https://www.puzzelstad.nl/quiz/verkeer/verkeer.php 

 

 

 

https://forms.gle/qYzXoaCdATJz71dbA
https://www.youtube.com/watch?v=ljXvDoRx0Ak
https://forms.gle/Z7twdqFPLAiFRQf39
https://www.puzzelstad.nl/quiz/verkeer/verkeer.php


 

TAKEN VRIJDAG 5/06 

Wiskunde 

  KLAAR? 

TAAK 1 Kommagetallen: BLOK 6 les 28 “Oefen je nog eens mee?” p.57 enkel blokje 

3 

Hier ga je kommagetallen vermenigvuldigen. Neem een kladblaadje voor de 

tussenstappen. Weet je het niet goed meer? Kijk dan nog eens naar het 

volgende filmpje. 

Vermenigvuldigen:https://www.youtube.com/watch?v=d7bm91CKo5A&t=8s 

 

 

TAAK 2 Cijferbundel 4A.9 blad 3  

 

Spelling 

TAAK 1 

 

Herhaling: spellingsafspraken   
Ken jij nog alle spellingsafspraken die we hebben geleerd? 
Laat maar zien wat je kan!  
 
Klik op volgende link: https://forms.gle/9ja3GdMjXaybJSH88  
Stuur een foto van je score naar de juf. 

 

 

Taal 

TAAK 1 Herhaling: samenstellingen en verkleinwoorden 
Laat zien aan de juf wat je kan! 
 
Klik op volgende link: https://forms.gle/vkHHiKzLG8jSJDxg6  
Stuur een foto van je score naar de juf. 

 

 

WO 

Taak 1 Verkeersborden oefenen: memory of domino  

Kies zelf welk spelletje je nog eens wil spelen. Beide spelletjes mag 

natuurlijk ook! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d7bm91CKo5A&t=8s
https://forms.gle/9ja3GdMjXaybJSH88
https://forms.gle/vkHHiKzLG8jSJDxg6

