


• 7 blokken = 7 werkboeken

• Na elk blok volgen er bloktoetsen.

• De eerste 2 schoolweken komen er 
herhalingslessen uit L3.



Basisidee

• Wiskunde is overal
• Kijk om je heen

• Laat kinderen de wiskunde ook ontdekken om hen heen.
• Bv. Tafel dekken, spaarpot beheren, kloklezen om naar school of hobby te 

gaan, getallen en hoeveelheden in de krant, op de televisie, onderweg …

• Herhaling
• Heel wat rekenvaardigheden vragen om herhaling

• Bv. Splitsingen, tafels (Blijvend belangrijk, zowel maal- als deeltafels), 
formules (Bv. omtrek en oppervlakte)

• Oefenen op maat

• “Niet het vele is goed, maar het goede is veel!”

• Niet alles moet ingevuld!



Hoe verloopt de les?

• Structuur van de les
Aanzet (Iedereen samen)

- Motiverend

Kern

- Instructie 

- Gedifferentieerd oefenen met de oefeningen die het meest zin hebben voor uw 
kind op dat moment

Reflectie (Iedereen samen)

- Wat werd geleerd?

- Hoe ging dat?



Differentiatie = op maat 

• Differentiatie = werken op maat van uw kind.

• Werkboek

Motiverende aanzet voor 
iedereen

Kernoefeningen voor iedereen

Aanloopoefeningen om nog 
even te herhalen

Uitdagingsoefeningen om wat 
dieper na te denken



Differentiatie = op maat

• Werkboek
• Aanduiden van ‘meer’ en ‘weer’ (Reflectie-moment)

geeft overzicht van 

oefeningen in herhalingsles

op de flap van het boek



Differentiatie = op maat

• Gedifferentieerde herhalingslessen

• Parate kennis (wat niet moet geleerd worden = paraat)
• Eerste 10 minuten

• 1 minuut snelrekenen

• 9 minuten inzichtelijk rekenen

• Herhalingsoefeningen 
• Overige 40 minuten of als huistaak

• A.d.h.v. doelen van de 5 afgelopen lessen

• Overzicht op achterflap werkboek

• Leerlingen werken op maat



Differentiatie = op maat

• Herhalingsoefeningen

• Hier moet dus niet alles gemaakt zijn! Het is of groen of blauw. Geselecteerd 
op de noden van uw kind.

Voorbeelden tweede leerjaar



Leerstof

• Dit kan ik al (dat leerde uw kind al in een eerdere les of in een 
eerder leerjaar)

• Dit heb ik vandaag geleerd (synthese van wat uw kind leerde in deze 
les).

Voorbeelden vierde leerjaar



Leerstof

• Onthoudkaders

( gebundeld in fotoboekje)

• Filmmateriaal
• Ondersteuning bij het huiswerk

• Scoodle Play
Online oefenplatform voor het inoefenen en 

automatiseren van de leerstof.

https://www.scoodleplay.be/

https://www.scoodleplay.be/


Leerstof

• Overzicht leerstof achteraan in het boek



Kanjerwerkboek (kopieën)

• Huistaken bij de les en voorbereiding voor de toets



En thuis …

• Volg mee in de agenda van uw kind.

• Bekijk de onthoudkaders indien aanwezig (en anders zie in 
fotoboekje) en lees de conclusies bij ‘Dit heb ik vandaag 
geleerd’.

• Voor toetsen (vanaf het derde leerjaar): Lees samen de 
toetswijzer.

• Laat zien dat je begaan bent, maar maak het werk zelf niet.

• Blijf je kind positief motiveren!

• Is iets niet duidelijk, vraag het aan de leerkracht en 
ga zelf niet op avontuur.



Getallenkennis

• herhaling

• later tot 100 000

• even en oneven getallen

• Romeinse cijfers (in de klok)

• positieve en negatieve getallen

• kommagetallen

• breuken



Bewerkingen: hoofdrekenen

• alle bewerkingen tot 10 000

• rekentaal omzetten in formules

• vermenigvuldigen met 10, 5, 9, 11, 50

• 10-, 100-, 1000-vouden van getallen

• kenmerken van deelbaarheid

• grootste gemeenschappelijke deler

• bewerkingen met kommagetallen!



Bewerkingen: cijferen

• met overschrijding

• vermenigvuldiger >10

• deler >10

• met decimale getallen

Belangrijk : schattingen!

- optellingen, aftrekkingen en vermenigvuldigingen: 

afronden naar dichtstbijzijnde H of 50 (tussen 40 en 60)

- delingen: afronden naar de dichtstbijzijnde tafel

(kijken naar de voorste 2 cijfers)



Meetkunde

• lijnen  

• hoeken

• veelhoeken:

* vierhoeken: vierkant, rechthoek, parallellogram, 
ruit

* soorten driehoeken

• patronen verder zetten    

• bouwsels

• plattegronden, schaduwen, tangram



Meten

• lengtematen: tot op 1 mm

• Inhoudsmaten: tot op 1ml

• Gewichten (g, kg, ton)

• kloklezen tot op 1 min. nauwkeurig : - analoge klok

• (over het uur/voor het uur)
- digitale klok

• rekenen met de tijd

• geldwaarden

• oppervlaktematen



Wiskundige problemen oplossen

• door rekenverhalen

• diagrammen

• inkoopprijs, verkoopprijs, winst, verlies

• gemiddelde

• matrix







1 Thema’s 

9 thema’s van 3 weken

3 projecten van 1 week

Leerjaar 4

thema 1 Te land, ter zee en in de lucht

thema 2 Natuurli jkl

thema 3 Dromen

thema 4 Vroeger en nu

thema 5 Help!

thema 6 Sport en records

thema 7 Astuwel en dankublieft

thema 8 Prinsessen en tovenaars

thema 9 Er even tussenuit

Project 1 Te laat !

Project 2 Goochelen

Project 3 Dat klop niet



2 Welke materialen gebruiken we?

Taalschrift (taallessen)

Spellingschrift (spellinglessen)

Bingel: online leren, oefenen en lezen

Projectbundels (projecten)

Huiswerkschrift spelling(blaadjes)

Werkwoordenblok spelling



Taalvaardigheid: begrijpend lezen, schrijven, spreken en luisteren 

3 Wat leren we in de taallessen?

Hoe kan je je kind helpen?
- aanbreng en oefening in de taallessen
- oefenen op Bingel
- indien er extra hulp nodig is: Taalweters in taalschrift
- belangrijk: veel lezen!



Taaldenken:  taalbeschouwing , nadenken over: 

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

- woorden (woordleer: bv. lidwoord, zelfstandig naamwoord, 

bijvoeglijk naamwoord, werkwoord…)

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

- teksten (tekstleer: bv. tekstsoorten…)

3 Wat leren we in de taallessen?

Hoe kan je je kind helpen?
- aanbreng en oefening in de taallessen
- Taalweters in het taalschrift
- oefenen op Bingel
- instructiefilmpjes op Bingel
- toetsvoorbereidingsbladen



Taalspel:  creatief zijn met taal 

Bv.

- poëzie

- toneeltjes

- tongbrekers 

- jabbertalk

- …

3 Wat leren we in de taallessen?

Hoe kan je je kind helpen?
- aanbreng en oefening in de taallessen



Betekenissen:  woordenschat 

- themawoorden

- veel voorkomende woorden uit teksten

- school- en instructiewoorden

3 Wat leren we in de taallessen?

Hoe kan je je kind helpen?
- aanbreng en oefening in de taallessen
- oefenen op Bingel
- oefenen aan de hand van 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.



• Spellingschrift
– aanbreng (25’)

– inoefening (25‘)

– signaal en integratie (25‘)

4 Wat leren we in de spellinglessen? 

Elke week een nieuwe spellingmoeilijkheid

veelgebruikte 
voorbeeldwoorden

verwijzing naar Spellingweter
(achteraan in het Spellingschrift)

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



5 Het belang van lezen en leesmotivatie

Bij elk thema van TALENT horen boeken (fictie en non-fictie)

klasbib lezen op Bingel

- lezen op eigen leesniveau
- leesondersteuning
- oefeningen betekenissen
- oefeningen begrijpend lezen



1 toetsen na elk thema
– begrijpend lezen fictie 
– Begrijpend lezen non-fictie
– taaldenken (incl. woordenschat) (toetsvoorbereidingsbladen)
– spelling = dictee kortetermijngeheugen
– luisteren (3x per jaar)

2 permanente evaluatie 
– spreken en schrijven: criteria bij de les + observatie
– luisteren: observatie

3 summatieve toetsen (na thema 4, 9) 
– begrijpend lezen fictie 
– begrijpend lezen non-fictie
– taaldenken (incl. woordenschat)
– luisteren

4 controledictees (na thema 3, 6, 9)
– spelling = dictee langetermijngeheugen

6 Wanneer en wat toetsen we?

observatie en beoordeling vanuit de lessen

beoordeling via toets

Herhalingstoetsen taal

Herhalingstoetsen spelling



media
☺ Doelgericht opzoeken op het internet

☺ iPads tijdens hoek/contractwerk/lessen

☺ Veilig omgaan met internet

☺ Word: speciale tekens, kopiëren en 

plakken, opslaan …   

☺ Inoefenen van leerstof met Bingel , 

computermeester,…



WAT IS BINGEL?

✓online leer- en oefenplatform

✓+ 1 000 000 verschillende oefeningen

✓gratis voor alle leerlingen

✓automatisch op niveau en tempo van je kind

✓steeds een tweede kans bij een fout

✓extra hulp via ingebouwde tips en instructiefilmpjes



HOE LOGT JE KIND IN?

✓ via www.bingel.be
of via de Bingel Raketapp

✓ inloggegevens via de leerkracht

✓ wachtwoord = persoonlijk, veilig en op kindniveau

http://www.bingel.be/


Als de juf een
huistaak heeft

klaargezet, vind
je deze op het 

startscherm.

STA RTSC H ERM:  TA KEN ,  

E I LA N D,  V ERH A A L



TALENT OP 
BINGEL

➢Bij elk thema van Talent

▪ verkenning aan de hand van een 
interactieve digitale ontdekplaat

▪ adaptief oefenen op 3 niveaus: 
basis – remediërend – verrijkend

▪ liedjes en instructiefilmpjes maken 

elk kind sterker in taal en spelling

➢Meer dan 400 oefenreeksen per 
leerjaar



BINGELWIJZER IN DE 
AGENDA 

➢In de agenda vind je meer informatie over Bingel: 
knoppen, taken maken, het eiland ...

➢Je kind kan er ook zijn of haar inloggegevens in 

noteren.



GODSDIENST

• themalied

• bordlesjes aanvullen

• toetsen 

onaangekondigd

• ook buiten de lessen



WERO

• Verschillende thema’s

doorheen het jaar 

• wereldreis

• verkeer



Leren leren
➢ Planning agenda
➢ Leren organiseren: boekentas, 

orde op werkplaats,…
➢ Toetswijzer wiskunde
➢ Hoe leer ik mijn wero les? Wat 

moet ik kennen /kunnen?
➢ Toetsenplanning januari en 

eindtoetsen juni
➢ Leren sleutelwoorden markeren/ 

taalmethode
➢ Wiskunde: gegevens markeren



beeld

muziek dans

drama / woord



UITSTAPPEN
• Kaaihoeve

• Herfst – en lentewandeling

• toneel

• Bezoek aan de Klepmolen

• Lego education (indien mogelijk, voorlopig door 

corona afgelast)

• Zeeklas: maandag 21 juni  – vrijdag 25 juni 2021



Agenda…

✓Altijd huiswerk op maandag, dinsdag en 
donderdag (uitgezonderd TW)

✓We noteren de taken en lessen per vak.

✓Wat? Verwerking van een gegeven les

Voorbereiding van een nieuwe les

✓Toets wordt de dag ervoor geschreven

✓Niet in orde? (streepjes)



Oudercontacten

Schooljaar 2020 - 2021

5 rapporten

3 oudercontacten :

1ste OUDERCONCACT 
Maandag 26 en dinsdag 27 oktober

(voor grotere klasgroepen)

2de OUDERCONTACT
Dinsdag 30 en woensdag 31 maart

(voor grotere klasgroepen)

3de OUDERCONTACT : facultatief

donderdag 17 juni

voor allen



MAANDAG EN DINSDAG 26 - 27 OKTOBER

Rapport 1 +  oudercontact 1

VRIJDAG 18 DECEMBER 

Rapport 2 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDycrzxYTPAhVF2xoKHfJwDw4QjRwIBw&url=http://www.bloggen.be/coloma6a/archief.php?ID=2645537&psig=AFQjCNFeR1-Brh4JyUh8UVJdGxwyQHlxsA&ust=1473586616652727


12 FEBRUARI

Rapport 3

(met syntheserapport : 

gemiddelde van eerste  trimester)

DINSDAG 30 en WOENSDAG 31 MAART

Rapport 4 +

oudercontact 2

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDycrzxYTPAhVF2xoKHfJwDw4QjRwIBw&url=http://www.bloggen.be/coloma6a/archief.php?ID=2645537&psig=AFQjCNFeR1-Brh4JyUh8UVJdGxwyQHlxsA&ust=1473586616652727
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDycrzxYTPAhVF2xoKHfJwDw4QjRwIBw&url=http://www.bloggen.be/coloma6a/archief.php?ID=2645537&psig=AFQjCNFeR1-Brh4JyUh8UVJdGxwyQHlxsA&ust=1473586616652727


DONDERDAG 17 JUNI

Rapport 5 (met syntheserapport)

FACULTATIEF OUDERCONTACT

= voor ouders van enkele leerlingen 

(oudercontact op  uitzonderlijke/nadrukkelijke

vraag van de leerkracht of ouders)
ALLE leerlingen (met of zonder oudercontact)

krijgen hun rapport mee op vrijdag 18 juni.

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDycrzxYTPAhVF2xoKHfJwDw4QjRwIBw&url=http://www.bloggen.be/coloma6a/archief.php?ID=2645537&psig=AFQjCNFeR1-Brh4JyUh8UVJdGxwyQHlxsA&ust=1473586616652727


Nog vragen?

Altijd welkom!


