
Voorstelling 4de leerjaar

4A  Stijn Van den Bossche (ma/di/woe) en Tom Van Gysegem (woe/do/vr) 

4B  Sharon Coppens (vanaf januari juf Sara Borms) 

4C  Niels Heyvaert



4A Tom Van Gysegem (woe/do/vr) en Stijn Van den Bossche (ma/di/woe)

4A

Contact:
- Via ‘heen en weer’ in de agenda
- Op afspraak
- Via mail: tom.vangysegem@sgkba.be

Contact:
- Via ‘heen en weer’ in de agenda
- Op afspraak
- Via mail: stijn.vandenbossche@sgkba.be



4B Sharon Coppens (vanaf januari juf Sara Borms) 

4B

Contact:
- Via ‘heen en weer’ in de agenda
- Op afspraak
- Via mail: sharon.coppens@sgkba.be



4C Niels Heyvaert

4C

Contact:
- Via ‘heen en weer’ in de agenda
- Op afspraak
- Via mail: niels.heyvaert@sgkba.be



meester Sander meester Dries

4A turnt op dinsdag, donderdag en vrijdag (om de 2 weken) 

4B turnt op maandag, donderdag en vrijdag (om de 2 weken) 

4C turnt op maandag, dinsdag en donderdag (om de 2 weken)

Zwemmen: voorlopig nog geen data bekend

lichamelijke opvoeding



Vakken



Wiskunde: de wiskanjers

 handboek: De Wiskanjers

 bestaat uit deze onderdelen:

 Getallenkennis

 Rekenvaardigheid:

hoofdrekenen & bewerkingen

 Meten en metend rekenen

 Meetkunde

 Logisch en wiskundig denken



Wiskunde: de wiskanjers

 Getallen & bewerkingen

 Getallenkennis tot 100 000

 Getallenassen

 Splitsingen

 Tellen met sprongen

 Cijferen

 …

 Rekenvaardigheid tot 100 000

 Optellen en aftrekken zonder brug

 Optellen en aftrekken met brug



Wiskunde: de wiskanjers

 Meten en metend rekenen

 Lengte: tot op 1 mm

 Inhoud: tot op 1 ml

 Gewicht: tot op 1 gram

 Tijd: analoog en digitale kloklezen

 Geldwaarden: gepast betalen en teruggeven

 …

 Meetkunde

 Vlakke figuren (driehoeken, vierhoeken) classificeren

 Lijnen (evenwijdig, snijdend, loodrecht) tekenen



Wiskunde: de wiskanjers

 Logisch en wiskundig denken

 De verschillende deelgebieden door elkaar

in een aangeklede bewerking



Wiskunde: de niveaugroepen

 4 Rekengroepen 

 Groep 1 (meester Tom en Stijn)

 Groep 2 (juf Sharon)

 Groep 3 (meester Niels)

 Groep 4 (juf Evy - zorgjuf)



Nederlands

 Handboek: Verrekijker Taal

 bestaat uit deze onderdelen:

 Vloeiend lezen

 Spreken en luisteren

 Begrijpend lezen

 Creatief schrijven

 Taalwijs

 Spelling (aparte werkboekjes van Verrekijker Spelling)



Nederlands

 Vloeiend lezen: vlot en correct leren lezen.

 Spreken en luisteren: luisteren naar

een verhaal/tekst en daar de juiste

boodschap uithalen.

 Begrijpend lezen: een verhaal/tekst

lezen en de juiste boodschap 

uithalen.

 Creatief schrijven: zelf een tekst/verhaal creëren. 

 Taalwijs: de ‘logica’ achter Nederlandse taal ontdekken



Nederlands

 Spelling: de Nederlandse taal juist leren schrijven.

Hiervoor gebruiken we ‘Verrekijker Spelling’:



Wereldoriëntatie

 Handboek: Mundo

 9 thema’s (mix van aardrijkskunde, biologie en 

geschiedenis)

 Evaluatie via:

 open-boek-toets

 gesloten-boek-toets



Godsdienst

 Handboek: Land in zicht

 We zijn een Christelijke dialoogschool; voornamelijk komt 

het Christendom aan bod maar ook andere religies worden 

besproken.

 Evaluatie via:

 Toetsen

 Bredere evalueren



Muzische Vorming

 Beeld, drama en muziek in de klas (alle beeld-werkjes 

worden verzameld in het kunstportfolio. Het kunstportfolio 

krijg je mee op het einde van het jaar…)



Praktische afspraken

 Uw kind krijgt huiswerk op maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag (uitzonderlijk op woensdag).

 Tips voor helpen bij huiswerk:

https://www.klasse.be/4546/helpen-bij-huiswerk/

https://www.klasse.be/4546/helpen-bij-huiswerk/


Praktische afspraken

 Gelieve uw jarig kind enkel apart verpakte lekkernijen 

mee te geven… geen volledige cakes of taarten. 

Ook drankjes zijn niet meer toegestaan.

DIT IS zeker NIET VERPLICHT !



Praktische afspraken

 Indien uw kind afwezig is, verwittig dan de school 

voor 9 uur. (053/21.16.44)

 Geef hem/haar bij terugkomst steeds een doktersbriefje of 

ziektebriefje mee (of vraag eentje aan de leerkracht)



Praktische afspraken

 Uw kind verlaat de school enkel langs de blauwe poort, 

tenzij hij/zij een jongere zus of broer ophaalt: dan moet dit 

via de gele poort. 

 Als uw kind met de fiets naar school komt en in de opvang 

blijft, mag uw kind zijn/haar fiets pas ophalen vlak voor het 

verlaten van de school (dus niet meer om half vier).

 Voorlopig worden de boterhammen in de klas opgegeten. 

Uw kind kan daarbij een drankje nuttigen door een geel of 

groen bonnetje af te geven, maar kan ook van haar/zijn 

eigen flesje water drinken. 



Praktische afspraken: COVID

 We raden het drinken uit een bekertje van de klas sterk af.

Een drinkbus of –fles is wel aangeraden.

 Voor de rest:



Avonturenklassen

 datum: 28 & 29 juni (de laatste week van het schooljaar)

 locatie: De IJsmolenhoeve te Ronse

 Twee dagen lang sportieve en avontuurlijke activiteiten!

Denk maar aan: hoogteparcours, boogschieten, expeditie 

Robinson én slapen in een safaritent! (meer info binnenkort)



Website 4de leerjaar

 De lockdown van de vorige maanden zorgde voor het 

ontwikkelen van een eigen website voor de klassen van het 

4de leerjaar. 

 Te vinden op: https://vierdeleerjaaresplanade.weebly.com/

 Bij een eventuele nieuwe lockdown of klasquarantaine zal het 

contact per mail maar vooral ook via deze website verlopen. 

 Alle schoolinfo vinden jullie ook op de schoolwebsite:

http://www.smi-aalst.be/index.php/esplanade

https://vierdeleerjaaresplanade.weebly.com/
http://www.smi-aalst.be/index.php/esplanade


WORDT


