
Oplossingen van week 3 
Bijlagen  

Oplossingen Verrekijker – Kijker 7 les 3 en 4 
Oplossingen Wiskunde – Blok 5 les 14 p. 65-67 

 

 

Week 3 – 30 maart 2020 

Hallo lieve Cadeetjes 
  
We vliegen er weer in!  
  
Verbeter je taken van vorige week met groen en bekijk je fouten. Snap je iets niet goed? Stuur dan een mailtje naar 
je juf.  
 
4A juf Els  jufels@cade.be 
4B juf Hilke  jufhilke@cade.be 
4C juf Evy en juf Tara  jufevy@cade.be en juftara@cade.be 
4D juf Greet Smets  jufgreets@cade.be  
 
De verbetersleutels, toetswijzers en het Loepje vind je hier: 
 

Bijlagen 

Bijlage 1. Toetswijzer bollen en knollen 2020 
Bijlage 2. Toetswijzer buurlanden 
Bijlage 3. Toetswijzer taalwijs na kijker 6 
Bijlage 4. Weer en meer p. 32-44 
Bijlage 5. Weer en meer p. 59-64 
Bijlage 6. WO en spelling 
Bijlage 7. Cade beweegt 

 
 
Dit zijn jullie nieuwe opdrachten. We hebben een aantal ‘moetjes’ en ‘magjes’. 
 
MOETJES 
 

Algemeen 

- Verbeter je taken van vorige week met groen en bekijk je fouten.  
 

Spelling 

- Kijker 7: Maak les 3 en 4. (p. 3 + 4)  Tip: Lees aandachtig in je Loepje p. 8! 
Bekijk ook volgende filmpjes: 
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/verkleinwoorden 
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/enkelvoud-en-meervoud  
 

https://drive.google.com/file/d/1m82VPTNGxWR-VIPZQRO2odIp6n5wbAVq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdgv0WydNM77Ps0P-fxzYirwr1GE6CH3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m64IaPR_wsJ2JRUAnIq8-y6Csa4y7Elx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzXf-Fy0qcGLtPhe-4Ek8-8TKWBQMlQR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lwzmFq0EmDg_qBLJ24G0RtHxgpV9UDa4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mBLpSNkScGG7d4tOlRQxgo0lQK-Sg-IJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m7jpVNGV5hb3q3Z_if2SWz_gHSMQ8czM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mB9gU16SReLNWdnOCkkr-3AgPvp2nC4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lZh13CUKUjIydQE1KerI4zaHlHNCxbfp/view?usp=sharing
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/verkleinwoorden
https://www.xnapda.be/filmpjes/4de-leerjaar/enkelvoud-en-meervoud


Wiskunde 

- Maak de taken die klaar staan op Scoodle Play.  

- wiskundeboek blok 5 les 14 p. 65-67 

 

Nederlands 

- Lees elke dag minstens een kwartiertje.  

- Oefen voor je toets taalwijs (zie toetswijzer- bijlage 3) 
 

WO 

- Herhaal de lessen over de bol en de knol (zie toetswijzer-bijlage 1). Je kan online oefenen op MIKADO online. 

- Herhaal de les over de buurlanden (zie toetswijzer-bijlage 2).  Vergeet je taak niet te maken. Je kan online 
oefenen op MIKADO online. 
 
Voor 4C: Verbeter eerst je werkboek door middel van de verbetersleutel. (zie bijlage 6). Maak nadien je taak (zie 
bijlage 6) en leer de les over de buurlanden (zie toetswijzer-bijlage 2) 

 

MAGJES 
 

Nederlands 

- Maak een gagstrip: een strip die bestaat uit één bladzijde. 

- Schrijf een briefje naar je oma en opa, je tante, je overgrootmoeder,… 
 

MUVO 

- Maak een mooie tekening voor de postbode, de vuilnismannen ... en kleef deze aan het raam.  

- Wist je dat heel veel musea een deel van hun collectie ook online  hebben staan? Zoek een mooi    
  schilderij uit en laat je kind het namaken. Je eigen Rembrandt aan de muur! 
 

LO/Beweging 

- Pak verschillende objecten en maak in huis of in je tuin een heuse hindernisbaan. Spring over de  
  schep, kruip onder de tuinstoel en rijd met de kruiwagen. 

- Tiktok? Doe mee met je kind, leef je een uurtje uit en ontdek samen deze populaire app! 

- Onze sportjuffen hebben ook nog voor wat beweging gezorgd: klik hier! 

 
 
Veel succes en lieve groetjes van jullie juffen! 

 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1lwzmFq0EmDg_qBLJ24G0RtHxgpV9UDa4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m64IaPR_wsJ2JRUAnIq8-y6Csa4y7Elx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzXf-Fy0qcGLtPhe-4Ek8-8TKWBQMlQR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mB9gU16SReLNWdnOCkkr-3AgPvp2nC4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mB9gU16SReLNWdnOCkkr-3AgPvp2nC4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mB9gU16SReLNWdnOCkkr-3AgPvp2nC4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzXf-Fy0qcGLtPhe-4Ek8-8TKWBQMlQR/view?usp=sharing


Week 2 – 23 maart 2020 

Hallo lieve Cadeetjes 
 
Hier zijn we weer! In onderstaande links kunnen jullie de verbetersleutels downloaden. Verbeter je taken van vorige 
week met groen en bekijk je fouten. Snap je iets niet goed? Stuur dan een mailtje naar je juf.  
 
Dit zijn jullie nieuwe opdrachten. We hebben een aantal ‘moetjes’ en ‘magjes’. Kijk goed in de tabel naar je leerjaar, 
zo kan je zien welke opdrachten jij moet maken.  
 

 
Bijlagen: 

Hoe maak ik mijn taak op Scoodle Play 
Verbetersleutel 1 
Verbetersleutel 2 
Verbetersleutel 3 
Verbetersleutel 4 
Verbetersleutel 5 
Verbetersleutel 6 
Verbetersleutel REM – begrijpend lezen 8A – 8D 
Verbetersleutel taak na Blok 5 

 
MOETJES 
 
 

4A 4B 4C 4D 

Algemeen 
    

- Verbeter je taken van vorige week met groen en bekijk je fouten.  X X X X 
     

Spelling 
    

- Kijker 6: Verbeter je fouten. Oefen moeilijke woorden. Vraag aan mama, 
papa, broer of zus om iedere dag 10 woorden te dicteren.  

 
X 

  

- Kijker 6: Maak les 23 en 24. (p.23-24) X 
 

X X 

- Kijker 7: Maak les 1 en 2. (p.1-2) X X X X 
     

Wiskunde 
    

- Meer en weer oefeningen p.32-44 (De groene oefeningen moet je maken, 
de blauwe oefeningen mag je proberen.) 

  
X X 

- Meer en weer oefeningen p.59-64 (De groene oefeningen moet je maken, 
de blauwe oefeningen mag je proberen.) 

  
X X 

- Maak de taken die klaar staan op Scoodle Play. In bijlage zit een handig 
stappenplan.  

X X X X 

     

Nederlands 
    

- Lees elke dag minstens een kwartiertje.  X X X X 

 

https://drive.google.com/file/d/1jMqU2JV027wzKo6HUcBhz0HOCHhzH2Ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYqsDEnDL-9DaGefkguHt0LDk04YyqZV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCiR97HzZt0c_-HXhI7DvYN90G4e_QTS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jWF5lwYEaha4NkW6OUAQWWcdhGawQLJe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jUhwejqJwubKLOmmL8hilGymvc1J5HME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTJVn76zwJDtx4yNgSdoKUTURW4oewTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jGJuxMEePyS5XlbmgP-sEAAGbW_wyQ38/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1umwgrSp9JN08VxkUnCCoNVZMvbCJPkwb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WGb1rKUTpUvPujxu5ad2l1IsYnJpCGYj/view?usp=sharing


 
 
MAGJES 
 

Nederlands 

- Bedenk samen een verhaal: de een begint, de ander vult een stukje aan, ga zo maar verder.  
 

MUVO 

- Maak een mooie kaart voor je grootouders en stuur deze op.  

- Maak een collage: Laat ons zien wat jij deze week allemaal deed.  
 

LO/Beweging 

- Dans op liedjes van ‘just dance’. Je mag zelf kiezen welke.  
 

Sociale vaardigheden 

- Speel een gezelschapsspel met je broer/zus/mama/papa/… 
 

Nog enkele ideetjes tegen verveling:  

- Speel zelfgemaakte bowling met lege melkpakken/flessen en tennisballen. 

- Bouw een kamp in je woonkamer, slaapkamer of in de tuin.  

- Maak een smoothie, bak koekjes of maak iets anders als chef-kok. 

- Plak een groot vel papier op de grond of op de muur en maak daarop een reuzentekening.  

- Maak handpoppen van oude sokken. 

- Bekijk samen oude foto’s en haal herinneringen op. 

- Bouw de hoogste toren ter wereld van lego of andere blokken.  

- Leg enkele dingen op tafel of in een doos, blinddoek iemand en vraag of ze kan voelen wat het is.  

- Verander de gang in een spinnenweb met stroken papier of linten en ga erdoor zonder ze aan te raken.  

- Hou een concert zonder geluid: speel luchtgitaar, luchtdrum en zing zo hard je kan zonder je stem te 
gebruiken.  

 
 
 
Veel succes en tot volgende week! 
 
De juffen van het vierde leerjaar 
  



Week 1 – 16 maart 2020 

Zoals beloofd sturen we jullie de taken die de kinderen moeten maken in week 1. Het gaat om herhaling van de 

leerstof; zelfstandig werken zou geen probleem mogen zijn. Hou als ouder een oogje in het zeil; indien er toch een 

probleem zou opduiken, mag u ons altijd mailen. 

 

Bijlagen 

Bijlage 1 : Woordenrij 19 
Bijlage 2: Werkbundel (taal kopieerbladen en wiskunde bundeltje) 
Bijlage 3: Werkblad taalwijs 

 

4A 

 Schrijf woordenrij 19 bijlage 1  

 Taal : blaadje kijker 6 herhaling taalwijs, voor -en achterkant : dit blaadje kregen jullie afgelopen 
vrijdag mee, gebruik je taalwijzertje (uiltjesboekje) als je iets niet meer weet 

 Taal : in boekje kijker 6 maak je les 11 begrijpend lezen : p.23 tot en met p.28 

 Rekenen : rekenboek weeroefeningen  p.59-60-61 (wie wil mag ook de meeroefeningen maken  
p.62-63-64) 

4B 

 Kijker 6 Herhaling : Remediëring begrijpend lezen (kopieerblad 8A - 8D)bijlage 2 

 Kijker 6 Herhaling : Remediëring taalwijs (kopieerblad 9A - 9B) bijlage 2 

 Blad extra oefeningen taalwijs: Onderwerp en persoonsvorm aanduiden.  

 Wiskunde: Taken na blok 5 (bundeltje – bijlage 2) 

 Woordenrij 19 (zie bijlage 1) 

4C 

 Spelling: woordrij 19 schrijven en inoefenen 

 Spelling: Kijker 6 les 21 en 22: pag.21 en 22 maken 

 Taak taalwijs: werkblad (zie bijlage 3 ) 

 Begrijpend lezen: in taalschrift (kijker 6) pag.23-28 

 Wiskunde: post its in rekenboek afmaken/verbeteren 

4D 

 Schrijf woordenrij 19 bijlage 1 

 Taal : blaadje kijker 6 herhaling taalwijs, voor -en achterkant : dit blaadje zie je in bijlage 3 

 Taal : in boekje kijker 6 maak je les 11 begrijpend lezen : p.23 tot en met p.28 

 Rekenen : rekenboek weeroefeningen  p.59-60-61, enkel oef. van les 13 maak je niet  
(wie wil mag ook de meeroefeningen maken  p.62-63-64) 

 

https://drive.google.com/file/d/1l2D668GLFSbUN55oSzDDihyNIL5V5jIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1pW8Pazm2mDlVry91W9KeN7JgbWmAPo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEtv8TMUV6aib82GCABaNe4ddE_TUN9A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2D668GLFSbUN55oSzDDihyNIL5V5jIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1pW8Pazm2mDlVry91W9KeN7JgbWmAPo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1pW8Pazm2mDlVry91W9KeN7JgbWmAPo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1pW8Pazm2mDlVry91W9KeN7JgbWmAPo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2D668GLFSbUN55oSzDDihyNIL5V5jIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEtv8TMUV6aib82GCABaNe4ddE_TUN9A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2D668GLFSbUN55oSzDDihyNIL5V5jIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2D668GLFSbUN55oSzDDihyNIL5V5jIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEtv8TMUV6aib82GCABaNe4ddE_TUN9A/view?usp=sharing

