
4de leerjaar: 20 april tot 24 april 
 

Hieronder vinden jullie de taken die in de week van 20 april tot 24 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 
 

Maandag 20 april 
Wiskunde: les 87 de milliliter deel 1 
 

1) Bekijk het filmpje van de milliliter 
      https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/milliliter 
 
2) Maak de extra werkblaadjes van de milliliter (Zie website www.hetblavierke.be) 

 
Taal: thema 6: ontdekplaat 
 

1) We starten met een nieuw thema van taal!   
De titel is ‘sport en records’.  
Waar zou dit over gaan denk je? 
 
We onderzoeken niet alleen verschillende sporten, we bekijken ook verschillende records 
bij mensen en dieren. 
 

2) Verken minstens 25 minuten het nieuwe thema via de ontdekplaat van thema 6. 
(Bingeltaak ‘ontdekplaat thema 6’) 
 

Taal: Thema 6: les 3 de donkere diepte deel 1 
 
Jullie weten dat we aan het begin van elk thema kennismaken met een nieuw boekje. De 
titel die bij dit thema hoort is ‘De donkere diepte’, geschreven door Jeroen Defauw. 
Om deze les goed te begrijpen, heb je wat achtergrondinformatie nodig over het boek. Ik 
heb het hier voor jullie opgeschreven: 
 
Miel woont op dit moment in Griekenland. Het gezin van Miel verhuist vaak. Zijn vader is 
verkoper van tandenborstels. In elk land trekt hij naar de grootste supermarkten om zijn 
tandenborstels te verkopen. Daarna reist hij met zijn gezin naar een andere uithoek van de 
wereld. Miel weet nooit hoelang ze ergens blijven wonen. Hij leert wel perfect Engels, want 
die taal spreken ze overal. Miel gaat niet naar school, hij krijgt les van zijn mama. Omdat 
hij vaak thuis zit, heeft hij niet veel vrienden. Omdat Miel een beetje dikker is en de taal 
van de andere kinderen niet spreekt, is Miel een makkelijk doelwit voor pesterijen. Hij 
probeert er zich niet te veel van aan te trekken en weet zijn dagen goed te vullen: hij 
bezoekt de plaatselijke bib, doet aan geocaching en supportert bij gekke wedstrijden. 
 
 Denk je dat Miel sport? Waarom (niet)?  
 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/milliliter
http://www.hetblavierke.be/


 Je las dat Miel zich er niet veel van probeert aan te trekken, maar hoe denk je dat Miel 
zich echt voelt?  
 
 Wat zou Miel kunnen doen om de pesterijen te laten stoppen? 
 

1) Lees deel 1 van het verhaal en beantwoord de vragen. (wb. p. 79 + 80) 
 
WO Thema 8 les 3: hoorbaar tot in Amerika deel 1 
 

1) Lees in je bronnenboek p. 102 tot en met 104 zeer aandachtig! 
2) Maak in je werkboekje thema 8: p. 7 oefening 1: Mijn eigen telefoonboekje. 

 
 

 
Dinsdag 21 april 

 
Wiskunde: les 87 de milliliter deel 2 
 

1) Herbekijk het filmpje van de milliliter 
      https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/milliliter 
 
2) Maak deze oefeningen in je werkboek: p.27 oef. 2 + 3 + 4 + 5 

 
 
Taal: Thema 6: les 3 de donkere diepte deel 2 + 3 
 

1) Lees deel 2 van het verhaal en beantwoord de vragen. (wb. p. 80 + 81) 
 

2) Lees deel 3 van het verhaal en beantwoord de vragen. (wb. p. 82 + 83) 
 
 
WO Thema 8 les 3: hoorbaar tot in Amerika deel 2 
 

1) Lees in je bronnenboek p. 102 tot en met 104 zeer aandachtig! 
 

2) Bekijk dit filmpje over de geschiedenis van de telefoon 2x. 
https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-de-telefoon-uitgevonden-door-graham-
bell/#q=telefoon 

3) Maak in je werkboekje thema 8: p. 7 oefening 2: de telefoon onderzocht. 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/milliliter
https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-de-telefoon-uitgevonden-door-graham-bell/#q=telefoon
https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-de-telefoon-uitgevonden-door-graham-bell/#q=telefoon


Woensdag 22 april 
 
 Wiskunde: Les 96: geldwaarden 
 

1) Lees in je onthoudboek nr. 110, 111 en 112 (p. 73 en 74) 
 

2) Maak deze oefeningen in je werkboek: p. 33 oef. 1 + 2 + 3 
 

Tip: Voor de kleine bedragen kan je misschien met echt geld rekenen.   
Spelling Thema 6 les 14: werkwoorden (6) 
 

1) Lees de tekst in de groene kader in je spellingboek p. 71 
 

2) Neem het werkwoordschema dat tussen je spellingboek steekt erbij. Lees het hele 
schema nog eens nauwkeurig. 
 

3) Lees de volgende taalweters achteraan in je spellingboek nog eens opnieuw. (p. 
127 – 130 taalweter 1 tot 8) 
 

4) Maak de oefeningen in je spellingboek. (wb. p. 71- 73 oef. 1 + 2 + 3 + 4) 
 

 
Schrift:           4A (!) hoofdletter J                                    (!) 4B hoofdletter L 
 

1) Bekijk het filmpje van de hoofdletter die je gaat oefenen. (Zie Bingel taak) 
 

2) Maak de hoofdletter 2x in de lucht en 2x op de tafel met je vinger. 
 

3) Oefen de hoofdletter en de kleine letter in op het extra blaadje. 
 

4) Ga nu op zoek naar de hoofdletter in je werkboekje van schrift en maak de 
oefeningen die erbij horen. 
 
! SCHRIFT = NETJES WERKEN ! Denk ook aan een goede zit-en schrijfhouding! ;-) 

 

 
 

Donderdag 23 april 
 
Wiskunde: LES 98: vierhoeken: van vierkant tot trapezium deel 1 

1) Lees in je onthoudboek nr. 121 en 122 (p.80 en 81) 
 

2) Lees het extra hulpblad ‘eigenschappen van vierhoeken’. ‘Zie website 
www.hetblavierke.be) 

 
3) Maak deze oefeningen in je werkboek: p. 34 oef. 1 + 2  
!!! Gebruik het extra hulpblad uit stapje 2 !!! 

http://www.hetblavierke.be/


 
Taal: Thema 6: les 4: Wie doet mee aan ons record? 
 

1) Voor de opdrachten uit die bij oefening 1a uitgelegd staat: wb. p. 84 
 

2) Neem een kladblaadje en schrijf het antwoord op de volgende vragen op. 
 
             Wat is je lievelingssport? 
             Wat is je lievelingseten? 
             Wat is je lievelingsplek? 
             Wat is je favorite vak op school? 
 

3) Schrijf opnieuw de antwoorden van de volgende vragen op hetzelfde 
kladblaadje van stap 2. 

 
Welke speciale dingen kun je doen tijdens je lievelingssport, je favoriete vak, met 
je favoriete eten of op je lievelingsplek? 
 
(bv.: Bij paardrijden kun je over het zadel springen, met frietjes kun je woorden 
vormen, onder je bureau kun je gezellig lezen, tijdens de rekenles kun je speciale 
tekens in plaats van getallen gebruiken.) 
 
Wat heb je hier allemaal voor nodig? 
 

            (bv.: Bij paardrijden heb je teugels nodig, om frietjes te maken moet je een 
aardappelschiller hebben, het plekje onder je bureau kun je gezellig maken met kussens of 
gordijnen, in de rekenles kun je een tablet gebruiken)  
 

4) Bij welk onderwerp kon je het meest verzinnen? (Sport, eten, plek of 
schoolvak) 

 Schrijft dat onderwerp in het midden van een nieuw kladblad. 
 Verzin bij dit onderwerp zo veel mogelijk records. 
(Veel records hebben te maken met: om ter meest…, om ter hoogst…, om ter 
verst…,…) 
 Kies het leukste record. 
 

5) Lees de tekst in je wb. p.85 oefening 3 en maak de opdracht die erbij hoort. 
(onder de blauwe kader) 

 
6) Wb. p. 86 oefening 4: Schrijf nu zelf een oproep voor jouw record dat je net 

bedacht in stap 4. (Oefening 3 is een voorbeeld van hoe dit eruit kan zien.) 
 
 Maak eerst een kladversie aan de hand van het stappenplan van oefening 4. 
 Laat je oproep nakijken door mama/papa/zus/broer/… 
 Schrijf de oproep netjes over in je werkboek. 
 Denk een aan mooie tekening die bij jouw record past. (Hiervoor heb je plaats in 
de witte kader.) 



 
WO Thema 8 les 3: hoorbaar tot in Amerika deel 3 
 

1) Lees p. 104 aandachtig in je bronnenboek. 
 

2) Maak in je werkboekje thema 8: p. 8 oefening 3: ‘Van de eerste telefoon 
naar de telefoon van nu.’ ! in potlood ! 

 
 

 
 

Vrijdag 24 april 
 
Wiskunde: LES 98: vierhoeken: van vierkant tot trapezium deel 2 
 

1) Lees in je onthoudboek nr. 121 en 122 (p.80 en 81) 
 
2) Lees het extra hulpblad ‘eigenschappen van vierhoeken’. ‘Zie website 

www.hetblavierke.be) 
 

 
3) Maak deze oefeningen in je werkboek: p. 34 oef. 3 + 4 
!!! Gebruik het extra hulpblad uit stapje 2 !!! 

 
Schrift: hoofdletter O 
 

1) Bekijk het filmpje van de hoofdletter die je gaat oefenen. (Zie Bingel taak) 
 

2) Maak de hoofdletter 2x in de lucht en 2x op de tafel met je vinger. 
 

3) Oefen de hoofdletter en de kleine letter in op het extra blaadje. 
 

4) Ga nu op zoek naar de hoofdletter in je werkboekje van schrift en maak de 
oefeningen die erbij horen. 
 
! SCHRIFT = NETJES WERKEN ! Denk ook aan een goede zit-en schrijfhouding! ;-) 

 
 
WO Thema 8 les 3: hoorbaar tot in Amerika deel 4 
 

1) Thema 8 wb. p. 9: Mijn telefoon: de blikjestelefoon. Lees aandacht de 
benodigdheden en het stappenplan om dit te maken. 
 

Probeer de blikjestelefoon te maken. (Indien dit echt niet mogelijk is, kan het volgende 
filmpje bekeken worden: https://schooltv.nl/video/blikjes-telefoon-blikgeluiden/ 
 

2) Probeer proefje 1, 3 en 5 uit te voeren. Schrijf de uitleg/ het antwoord telkens op 

http://www.hetblavierke.be/
https://schooltv.nl/video/blikjes-telefoon-blikgeluiden/


in potlood! 

 

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

