
INFOBROCHURE 
VIERDE LEERJAAR A 

SCHOOLJAAR 2020 - 2021 

Welkom in 4A! 



Beste ouders 

 

U bent van harte welkom in het vierde leerjaar A! 

Uw zoon of dochter zal dit jaar drie juffen hebben: juf Kitty, juf Ellen en juf Jolien.  

 

Juf Kitty start de week (maandag, dinsdag en woensdag in de zwemweek) en juf Ellen sluit de week af 

(woensdag in de turnweek, donderdag en vrijdag). 

Juf Ellen werd op 1 juli mama van een knappe dochter, Millie.  Ze genieten nog even ten volle van elkaar. 

Na de kerstvakantie staat ze terug voor de klas. Juf Jolien vervangt haar tot aan de kerstvakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATIE 4DE LEERJAAR 
 

Wiskunde 
We werken met de methode ‘Reken maar!’. We behandelen 12 blokken in 6 werkboeken. Elk blok bestaat 

uit een instaples, 9 basislessen en een herhalingsles. Nadien volgt een evaluatie. Deze toetsen worden 

steeds aangekondigd. Na de toetsen volgen er nog remediëring– of verrijkingsoefeningen.  

 

De eerste weken wordt de leerstof van het derde leerjaar herhaald. Welke nieuwe leerstof leert je kind in 

het vierde leerjaar? 

 

Getallen en bewerkingen 

- getallen en bewerkingen tot 100 000 

- negatieve getallen 

- breuken en kommagetallen 

- cijferen met kommagetallen 

- werken met de zakrekenmachine (ZRM) 

 

Meten en metend rekenen 

- millimeter (mm) en milliliter (ml), ton, … 

- kloklezen: analoog                  en digitaal                          (tot op 1 seconde) 

 

 

Meetkunde 

- de verschillende soorten vierhoeken en hun eigenschappen 

- diagonalen 

- oppervlakte berekenen 

- hoeken meten (geodriehoek) 

juf Kitty juf Ellen juf Jolien 



Nederlands 
We starten dit schooljaar met de nieuwe methode ‘Talent’.  We behandelen 9 thema’s van ongeveer 3 

weken. Na elk thema volgen er toetsen. Er zijn 3 taalschriften, een spellingschrift en werkwoordenblok. De 

dictees worden in de spellingschrift genoteerd, niet in een dicteeschrift. Doorheen het schooljaar zullen er 

nog 3 controledictees afgenomen worden. Deze worden, net als de taaltoetsen, vooraf aangekondigd.  

Wat leren we in de taal– en spellinglessen?  

Taalvaardigheid: begrijpend lezen, schrijven, spreken en luisteren 

 

  Hoe kan je je kind helpen? 

  - aanbreng en inoefening in de taallessen 

  - oefenen op Bingel 

  - indien er extra hulp nodig is: Taalweters in de taalschrift 

  - belangrijk: veel lezen! 

 

Taaldenken: taalbeschouwing, nadenken over: 

  ● klanken (klankleer: bv. korte klanken, lange klanken, …) 

  ● woorden (woordleer: bv. lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, …) 

  ● zinnen (zinsleer: bv. onderwerp, persoonsvorm, …) 

  ● teksten (tekstleer: bv. tekstsoorten …) 

 

  Hoe kan je je kind helpen? 

  - aanbreng en inoefening in de taallessen 

  - oefenen op Bingel 

  - Taalweters in de taalschrift 

  - toetsvoorbereidingsbladen 

 

Taalspel: creatief zijn met taal 

   bv. poëzie, toneeltjes, tongbrekers, jabbertalk, … 

 

  Hoe kan je je kind helpen? 

  - aanbreng en inoefening in de taallessen 

 

Betekenissen: woordenschat (themawoorden, veel voorkomende woorden uit teksten, school- en  

        instructiewoorden) 

 

  Hoe kan je je kind helpen? 

  - aanbreng en inoefening in de taallessen 

  - oefenen op Bingel 

  - oefenen a.d.h.v. het kopieerblad 

    * de woorden gebruiken in een zin, in een context 

    * andere woorden die ermee te maken hebben opnoemen 

    * ≠ de woorden en hun verklaring uit het hoofd leren 

 

Spelling: in de spellingschrift 

  - elke week een nieuwe spellingmoeilijkheid 

  - op maandag wordt de les gegeven en ingeoefend. Er gaan oefeningen uit de schrift mee 

    naar huis als huiswerk. Nadien worden deze klassikaal verbeterd en volgt er een dictee.  

 



  Hoe kan je je kind helpen? 

  - spellingweters in spellingschrift 

  - instructiefilmpjes op Bingel 

  - oefenen op Bingel 

  - tussentijds de moeilijkheden oefenen, bv. door mondeling spellen 

  - nadruk leggen op het toepassen van de spellingregels 

 

Het belang van lezen en leesmotivatie 

Bij elk thema van Talent horen boeken (fictie en non-fictie). Deze boeken staan in onze klasbib, maar kun-

nen ook op Bingel gelezen worden. Daar kunnen ze lezen op hun eigen leesniveau en gebruik maken van 

leesondersteuning. Na elk verhaal kan er geoefend worden op betekenissen en begrijpend lezen. 

 

Wereldoriëntatie (= W.O.) 

We werken met de methode ‘Mikado’. Hiervoor hebben we een werkschrift en enkele kleine themabun-

dels. Voor verkeer werken we met ‘Knipperlicht’. Per thema of afgewerkt stuk leerstof volgt er meestal 

een toets. Toetsen worden steeds tijdig aangekondigd zodat de leerstof goed gestudeerd kan worden. 

Soms zijn er oefentoetsen die als huistaak mee naar huis gaan.  

 

Muzische vorming 
Er wordt rond de verschillende domeinen (muziek, beeld, drama, media en attitudes) gewerkt.  

Gelieve steeds het nodige materiaal mee te geven, indien dit gevraagd wordt. Dit wordt tijdig in de agen-

da geschreven.  

 

Levensbeschouwelijke vakken (LBV) 
Op woensdag het 2de en 3de lesuur gaan de LBV lessen door.  

 

Lichamelijke opvoeding en zwemmen 
Onze klas krijgt turnles van meester Phil op: 

- vrijdag, 1ste en 2de lesuur in de turnweek 

- maandag, 5de lesuur in de zwemweek. 

 

Onze klas heeft middagsport op vrijdag, tijdens de zwemweek. 

 

Indien er niet geturnd mag worden, is hiervoor een briefje vereist. 

 

In de zwemweek gaan we op dinsdag zwemmen. We vertrekken meteen na het belsignaal om 8u30. Wees 

dus op tijd! We gaan steeds te voet heen en terug. Een fluohesje (en regenjas bij regenweer) is dus nodig.  

 

Franse taalinitiatie (facultatief) 
In het vierde leerjaar is er de mogelijkheid om ’s middags deel te nemen aan Franse taalinitiatie. Er wordt 

op een speelse manier al een heleboel Franse woordenschat aangeboden. Er wordt geoefend op het juist 

uitspreken, nog niet op het juist schrijven.  

Deze les gaat elke middag door van 12u05 tot 12u20, behalve op woensdag en tijdens de middagsport. 

 

 



Studie 
Vanaf het vierde leerjaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de studie. Tijdens dit moment wordt 

er huiswerk gemaakt en/of worden er lessen gestudeerd.  

De studie gaat door op maandag, dinsdag en donderdag van 15u25 tot 16u10.  Er kan eventueel ook in-

geschreven worden voor bepaalde dagen omwille van naschoolse activiteiten.  

 

 

AGENDA EN HUISWERK 
- Gelieve de eerste bladzijde van de agenda in te vullen met de juiste gegevens. 

- Agenda wordt dagelijks aangevuld.  

- Liefst elke dag ondertekenen, zeker wekelijks. 

- Huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag. Woensdag en vrijdag geen huiswerk, tenzij er 

   toetsen moeten voorbereid worden. 

- Toetsen worden in het groen in de agenda genoteerd.  

- Ook na de studie gaat het huiswerk mee naar huis ter controle. (volledig gemaakt?) 

 

 

COMMUNICATIE 

Vragen of problemen tijdens dit schooljaar?  

U kan ons steeds bereiken via: 

 ● het agenda van uw kind 

 ● kittyv@hetklaverbos.be 

       jufjolien@hetklaverbos.be (tot aan de kerstvakantie) 

              ellens@hetklaverbos.be (na de kerstvakantie) 

 

Schoolsite (www.hetklaverbos.be) 

Op de website van onze school vindt u de activiteitenkalender en belangrijke info.  

 

Digitale communicatie 

De communicatie zal digitaal verlopen. U zal m.a.w. de brieven via e-mail krijgen. U moet hiervoor zelf uw 

mailadres ingeven op de schoolsite (www.hetklaverbos.be). Dit vóór 9/09/2020. 

Let op!  

- Als elke ouder graag de brieven digitaal ontvangt, moet u dus ook de beide mailadressen ingeven.  

- Heeft u meerdere kinderen op school? Hou er dan rekening mee dat u zich op elke klas ‘inschrijft’.  

 

 

OPROEP 
Onze ouderraad is heel erg op zoek naar enthousiaste ouders die hun team willen komen versterken. Laat 

gerust weten of u geïnteresseerd bent. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Onze klas is verhuisd! Het vierde leerjaar bevindt zich nu boven, naast het vijfde leerjaar.  

 

- Onze school is open vanaf 8u15. Het vierde leerjaar komt binnen via de poort van de parking 

  (Kleidaallaan) en gaat hier om 15u25 ook weer naar buiten. (tot de richtlijnen omtrent Corona  

   veranderen) 

 

- Vooropvang is mogelijk vanaf 8u00 tot 8u15, indien nodig. De kinderen komen dan via de hoofd- 

  poort naar binnen en wandelen naar de turnzaal waar de vooropvang plaatsvindt.  

 

- Bij afwezigheden zijn er 4 briefjes per schooljaar die door de ouders kunnen geschreven worden  

  (zie achteraan in de agenda). Dit voor niet meer dan 3 opeenvolgende dagen. Een doktersattest is   

  vereist bij een afwezigheid van meer dan 3 dagen. Gelieve steeds de school en/of klasjuf te verwitti- 

  gen a.u.b. . Voor afwezigheden omwille van een begrafenis of persoonlijke redenen, moet men voor- 

  af steeds toestemming vragen aan de directie.  

 

- Er wordt enkel medicatie toegediend met een doktersattest en met de  juiste dosering .  

 

- Koeken worden in een koekendoosje (en zonder verpakking!) meegebracht. We geven ook de  

  voorkeur aan drinkbussen. Frisdrank is niet toegestaan. 

 

- Woensdag is het fruitdag. Ook groenten zijn toegestaan.  

 

- Dit schooljaar gaan we (omwille van Corona) niet naar de bib, maar komt de bib naar onze school.  

  Er wordt in samenspraak met de leerkrachten een boekenpakket per klas samengesteld. Deze  

  boeken blijven wel in de klas.  

 

- De speeltijden verlopen voorlopig nog in bubbels van twee leerjaren. Het 3de en 4de leerjaar speelt  

  samen. D.m.v. een doorschuifsysteem spelen de kinderen overal wel eens, maar wel in hun  

  ‘speeltijdbubbel’.  

 

- Gelieve steeds een portemonnee of gesloten envelop te voorzien indien er geld mee naar school 

  moet gebracht worden.  

 

- In onze klas werken we met ClassDojo’s als beloningssysteem. De kinderen kunnen elk apart  

  punten verdienen voor allerlei zaken. Vanaf een bepaald aantal kunnen ze deze inwisselen voor een  

  beloningskaartje. Er zijn verschillende beloningskaartjes, bv. dag met iemand van plaats wisselen,  

  spelletje op bord spelen, knuffel meebrengen, …) De punten kunnen via het smartboard toegekend  

  worden. Zo zien ze meteen hoe ver ze staan. Ze kunnen ook als klas samen zoveel mogelijk punten 

  verdienen om een doel te bereiken.  

 

- We hebben een klas-Facebook waarop de foto’s van de klas of uitstappen gezet zullen worden.   

  Dit is de naam: ‘Juf Kitty Juf Jolien’   Stuur ons gerust een vriendschapsverzoek!  

  Let op! Gelieve geen vragen via Messenger te stellen, maar hiervoor ons mailadres van de school  

  te gebruiken. (zie communicatie)  Alvast bedankt!   

 

 

 



- Boeken, werkschriften en leermateriaal worden door de school ter beschikking gesteld. Alle 

  kinderen krijgen ook een pennendoos met daarin een vulpen, schrijfpotlood, gom, slijper, lat,  

  geodriehoek, groene balpen, fluo-stift, lijm, potloden en stiften. Deze dingen bewaren ze in hun bank 

  en blijven dus op school. We verwachten wel dat ze hiervoor zorg dragen. Dingen die kwijt of 

  opzettelijk stuk geraken, moeten ze zelf opnieuw voorzien.  

  Voorzie het nodige materiaal dat de kinderen thuis nodig hebben om hun huiswerk te kunnen  

  maken. (zie brief benodigdheden die doorgestuurd werd) 

 

- Toetsen worden na verbetering telkens meegegeven in een toetsenmap. Gelieve deze te hand- 

  tekenen en opnieuw mee te geven. Toetsenbundels moeten op school bewaard blijven.  

 

- Op afgesproken tijdstippen krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Gelieve deze zo snel 

  mogelijk gehandtekend terug mee te geven. 

 

- Jarige kinderen vieren we heel graag in de klas. Er mag, geheel vrijblijvend, een traktatie mee- 

  genomen worden naar de klas, maar enkel iets voorverpakt. (omwille van Corona)  

  Bakgrage mama’s of papa’s moeten we dus nog even teleurstellen.  

 

- Indien er dubbele info. moet voorzien worden (gescheiden ouders), gelieve ons dit dan zo vlug  

  mogelijk te laten weten.  

 

Wij kijken alvast uit naar een super mega  

fantastisch schooljaar!!! 
 

juf Kitty - juf Ellen - juf Jolien 
 


