
 

 

Dagplanningen L4   Juf Kristine 

maandag 27 april 2020  

VAKONDERDEEL OPDRACHT Klaar? 
Teken een 
passend 

gezichtje. 
 
 
 

Spelling: woordpakket 19 
en 20  
 
 
 

1. Bekijk de filmpjes  
2. Maak daarna de oefeningen op pagina 53 t.e.m. 56  
 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-
leerjaar/woorden-met-cht-gt 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AFOd7ahfROc  

 

 

Wero:  Werkkatern FT 7 p.2  
Bronnenboek p. 84- 85 
lezen  
 
Opdrachtkaarten in bijlage 
 

We waren in de klas begonnen met een groepswerk. Jullie 
gaan zelfstandig verder werken aan deze opdrachten.  
Lees goed de opdrachten. Indien je een vraag hebt, mag je 
me steeds mailen. 
 
Maak opdracht 1 en 2 van de opdrachtkaarten. 
 

 

 

dinsdag 28 april 2020 

VAKONDERDEEL OPDRACHT Klaar? 
Teken een passend 

gezichtje. 
 
 
 

 Spelling woordpakket 19 
oefenen 

1. Luister naar de woorden en schrijf deze in 
jullie oefenschriftje op. 
https://youtu.be/wuR25371q2E  

2. Controleer nadien zelf of je fouten had en 
oefen deze extra door ze 3 maal te 
schrijven. 

 

 Werkkatern FT 7 p. 3 
Bronnenboek p. 86- 87 lezen  
 
Opdrachtkaarten in bijlage 
 

  
Maak enkel opdracht 3. 

 

 

https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/woorden-met-cht-gt
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/woorden-met-cht-gt
https://www.youtube.com/watch?v=AFOd7ahfROc
https://youtu.be/wuR25371q2E


woensdag 29 april 2020 

VAKONDERDEEL OPDRACHT Klaar? 
Teken een 
passend 

gezichtje. 
 
 
 

 Werkkatern FT 7 p. 4 
Bronnenboek p. 84- 87 lezen  
 
Opdrachtkaarten in bijlage 
 

Maak opdracht 4 en 5 van de opdrachtkaarten. 
Bekijk dit filmpje ook even vanaf 3min en 18 seconden.  

https://www.youtube.com/watch?v=4WGv1KraQtA 

 

 Spelling woordpakket 20 
oefenen 

1.  Kijk naar de woorden en schrijf deze in jullie 
oefenschriftje op. 

https://www.youtube.com/watch?v=rjj_VYh
Dtjk  

2. Controleer nadien zelf of je fouten had en oefen 
deze extra door ze 3 maal te schrijven. 

 

 

donderdag 30 april 2020  

VAKONDERDEEL OPDRACHT Klaar? 
Teken een passend 

gezichtje. 
 
 
 

 Luisterdictee woordpakket 19 
en 20  

1. Neem allemaal je oefenschrift erbij en 
schrijf de titel “ Dictee woordpakket 19” op 
de linkerbladzijde en “Dictee woordpakket 
20” op de rechterbladzijde. 

2. Begin eerst met wp 19 af te spelen. De juf 
leest de woorden voor en nadien de 
zinnen. Je kan me steeds op pauze zetten.  

3. Laat je dictee controleren door je ouders of 
controleer zelf heel goed. 

4. Nadien doe je hetzelfde voor wp 20.  
5. Je mag me steeds laten weten hoe het  is 

gegaan  . 
  Wp 19  https://youtu.be/76AIRbu512I  
Wp 20    https://youtu.be/dNTk8Qm_iPE  
 

 

 Verbetering Focusthema 7 p 2 
t.e.m. 4 zie envelop 
 
Verbetering woordpakket 19 en 
20 zie envelop 

De juf gaf jullie een gesloten envelop mee. Hierin zit 
de verbetersleutel van jullie werkkatern. Verbeter 
met groen, de kleine fouten. Wanneer er grote 
fouten zijn of twijfels zet dan bij je twijfel een groot 
vraagteken. Nadien komen we hierop terug in de 
klas.  

 

 

Muvo: moederdagcadeau zie geheime brief in envelop “geheim” 

https://www.youtube.com/watch?v=4WGv1KraQtA
https://www.youtube.com/watch?v=rjj_VYhDtjk
https://www.youtube.com/watch?v=rjj_VYhDtjk
https://youtu.be/76AIRbu512I
https://youtu.be/dNTk8Qm_iPE


 


