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KLASINFO 

4de leerjaar 
 

 LEERKRACHTEN IN HET 4de LEERJAAR 
 

4A: juf Anna    anna.vanduppen@kov.be 

4B: juf Ines     ines.beaurang@kov.be 

Zorg: juf Sandra    sandra.dewin@kov.be 
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WAT MEEBRENGEN BEGIN SCHOOLJAAR? 
 
  

 
 1 doos papieren zakdoeken 
 Rugzakje om naar de bibliotheek te gaan 
 Een keukenhanddoek  
 Turnkledij: witte t-shirt of t-shirt van de school, blauwe short 

en extra paar kousen. 
 Drinkfles, fruitddoosje en brooddoos met naam 

 

 

KLASWERKING 
 

Tijdens de lessen rekenen/taal/spelling werken we op            
verschillende niveaus. De leerlingen kiezen steeds hun eigen niveau. De 
leerkracht stuurt bij indien nodig.   

Bij WO en godsdienst werken we maandelijks aan een nieuw thema. 
Enkele thema’s die aan bod komen zijn: de moestuin, beroepen, het 
lichaam,… .  

In de lessen Frans maken we spelenderwijs kennis met de taal.  

Gedurende de medialessen gaan de leerlingen aan de slag met Google 
Drive en Google Classroom. Ze leren ook vlot typen met 10 vingers.  

Al deze lessen verwerken we ook in contractwerk. Hierbij krijgen de 
leerlingen de verantwoordelijkheid om hun taken zelf in te plannen. Ook 
kiezen de leerlingen of ze zich inschrijven voor extra instructie. Dit alles 
wordt rustig opgebouwd doorheen het schooljaar en begeleid door de 
leerkracht.  

 

Wekelijks is er een hoekenwerk in de klas. Hierbij wordt alle leerstof 
extra ingeoefend met uitdagende didactische materialen.  

Enkele data om te onthouden:  

 

Oudercontacten:16-17 november/1-2 februari/19-20 april/28-29 juni 
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AFSPRAKEN huiswerk en agenda 
 

 

Dagelijks wordt er huiswerk meegegeven met de leerlingen met 
uitzondering van vrijdag. Dit kan een werkblad zijn of een taak op de 
computer. Lessen worden een week op voorhand aangekondigd.  

De leerstof voor WO en godsdienst wordt in het 4de leerjaar groter. Enkel 
de leerstof nalezen is niet meer voldoende.  

We verwachten dat de agenda dagelijks getekend wordt door de ouders. 
Toetsen worden op vrijdag meegegeven in de toetsenmap zodat jullie in 
het weekend voldoende tijd hebben om deze te tekenen.  

Indien er iets gemeld moet worden, kan dit altijd via de agenda. We zijn 
steeds beschikbaar om 15u15 aan de schoolpoort voor een gesprek.  

 

 

 

 
UITSTAPPEN en OPENLUCHTKLASSEN 

 

 

In het 4de leerjaar gaan we in het begin van het schooljaar                   
op bosklassen. Dit is een ideaal moment om elkaar beter te leren kennen 
en ook de geheimen van de natuur te ontdekken.  

 

Tijdens de lessen van WO gaan we ook regelmatig op stap afhankelijk 
van het thema.   

 

 

 

 

 

 


