
LESOPDRACHTEN - 4de LEERJAAR 

Hieronder vinden jullie de taken die in de week van 30 maart tot 3 april 

afgewerkt moeten worden. Op het einde van de week volgen de 

correctiesleutels. De lessen die gemaakt werden, dienen dus ook verbeterd te 

worden. 

LET OP : MOET  MAG 

Wiskunde 

Les 79: cijferend delen 

1) Bekijk het filmpje op Bingel. Dit staat klaar als taak met de naam: Les 79: cijferend 

delen (filmpje). 

2) Pas als je het filmpje goed begrijpt, mag je verder gaan naar het werkblad. (zie 

website Het Blavierke: les 79: cijferend delen) 

 

! De schatting noteren we steeds in het groen VOOR we de oefening gaan uitrekenen 

! 

Les 91: tot 100 000 vermenigvuldigen en delen door 10, 100, 1 000 en 10 000 

1) Lees het onthoudblad met als titel ‘rekenvoordelen’ zeer aandachtig. Kijk ook goed 

naar de voorbeeldjes. (zie website Het Blavierke) 

2) Lees de volgende nummers in je onthoudboek van rekenen: 59, 60, 61, 67 en 68. 

3) Rekenen werkboek p. 29 oef. 1 + 2 

Les 92: gelijkwaardige breuken 

1) Lees de volgende nummers in je onthoudboek zeer nauwkeurig en aandachtig: 14, 

15, 17, 18, 19 en 23 

2) Rekenen werkboek p. 30 + 31 ( oef. 1 tot 7) 

 

Tip: een gelijkwaardige breuk is een breuk met dezelfde waarde. Je vindt een 

gelijkwaardige breuk door de teller en de noemer te vermenigvuldigen met of te delen 

door hetzelfde getal. (zie onthoudboek nummer 17!) 

Taal 

Lezen: 

Iedereen leest elke dag minstens 15 minuten in een boekje naar keuze! 

Thema 5: les 15: Haarscherpe woorden 

1) Lees de woordenlijst van thema 5 minstens 2x zodat je elk woord goed begrijpt. ( zie 

website Het Blavierke: woordenschat thema 5) 

2) Taal werkboek p. 75 + 76 (oef. 2 tot 5) 



Spelling Thema 6: les 5: woorden net als handdoek, veearts, goochelaar en villa 

1) Lees eerst aandachtig de spellingweters die bij deze les horen (zie wb. p. 63 rechts in 

het grijs) 

2) Los de volgende oefeningen op: wb. p. 63 tot 65 (oef. 1 tot 6) 

Spelling Thema 6: les 10: woorden net als kleding, bank, ontvangt en bedankt 

1) Lees spellingweter 6 aandachtig: woorden met -ng of -nk, -ngt of -nkt. 

2) Los de volgende oefeningen op: wb. p. 67 tot 69 (oef. 1 tot 6) 

 

MAG: 

1) Aansluitend bij de bovenstaande lessen, staan er op Bingel nog extra taken klaar. 

Deze mogen gemaakt worden, maar dit moet niet. 

 

2) Op de website van PLANTYN worden dagelijks zinvolle dagtaken per leerjaar gepost 

mét correctiesleutel 

              https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis 

3) Actualiteit is ook belangrijk. Daarom raden we ook aan om dagelijks het kindernieuws 

‘Karrewiet’ op Ketnet te bekijken. https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet 

 

https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet

