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Godsdienst : Thema “Elia”. 
 

 
 
 
 
 
 
Wiskunde : 

 Getallenkennis : breuken gelijknamig en gelijkwaardig maken 
 gemeenschappelijke delers zoeken, grootst  
gemeenschappelijke deler   

verband tussen procent, tiendelige breuken en komma- 
                                  Getallen 
                                  Deelbaarheid door 2, 5 en 10 

        Deelbaarheid door 4, 25, 100 en 1000 

 Hoofdrekenen : breuken vermenigvuldigen en delen door een natuurlijk getal 
                           procenten nemen van nat.getallen en kommagetallen 
                          nat. getallen kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100, 1000,  
                         10 000, 5, 50 en 25 
                                 Positieve en negatieve getallen 

                                 Hoofdbewerkingen met decimale getallen tot 0.001 

 Cijferen : nat. getallen of kommagetallen delen door een nat. getal van 3 cijfers 
                kommagetallen vermenigvuldigen met kommagetal 

   nat. getal delen door een kommagetal 
                         

 Metend rekenen :schaalbegrip en schaalberekening 

                                    oppervlakte : ruit, parallellogram en  
                                                         driehoek 

 Meetkunde : plattegronden 
                            Vierhoeken en driehoeken  
                            (symmetrieassen en diagonalen ; rubriceren, vergelijken en ordenen)  

 Toepassingen : ongelijke verdeling 

      tijdstip en tijdsduur 
                         Percenten en verhoudingen. 

   Situaties waarbij iets ongelijk verdeeld is en de som en het verschil gegeven is. 

De leerlingen maken gedurende dit thema kennis met de profeet Elia. Ze leren hoe 

hij door God wordt gezonden. Hierbij komen verscheidene teksten uit de Bijbel aan 

bod. De leerlingen leren om deze Bijbelse verhalen op verschillende manieren te 

bekijken en zoeken naar de symboliek. 
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Taal : thema  5  (Ik kan wat jij niet kan! )  

 Spelling : Woordpakket 8 - 9 - 10 

 Spreken en luisteren : vragen formuleren, sleutelwoorden, gespreksconventies naleven, 

samenvatten. 

 Lezen : indeling van een tekst in rubrieken, gericht info zoeken, soorten teksten, karakters 
afleiden, figuurlijk taalgebruik, lay-out beoordelen, mening en feit, 

 Taalbeschouwing : samenstellingen en afleidingen, zinsdelen herkennen  

die iets zeggen over wat het onderwerp doet of wat of hoe het onderwerp is 
 
Frans : 
Unité 11 : We leren : zeggen hoe iemand heet, over iemand iets vertellen, over iemands  
                  familie iets vertellen. 
Unité 12: We leren: zeggen/vragen hoe laat het is, over de dagindeling iets te vertellen, tellen tot 60. 
 

Révision unité 9-12: Herhaling unité 9, 10, 11 en 12 
 
Unité 13: We leren: zeggen/vragen hoe oud iemand is, over mijn gezin en huisdieren iets te vertellen,          

tellen tot 100. 
 
 
W.O. : 
            - Thema : Made in :  De kinderen gaan opzoeken welke grondstoffen en materialen er 
gebruikt worden om bepaalde producten te maken, waar deze grondstoffen vandaan komen,  … Ze 
gaan verschillende bedrijven, beroepen, kinderarbeid, fairtrade, … onder de loep nemen. 
           -  Thema: Gezondheid en ons lichaam 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
aandachtspunt van de maand : WERKPLEZIER : Ik beleef plezier als ik aan een taak werk. 

 
 

 Maandag 6 januari : Driekoningen zingen met de ganse school 

 Maandag 6 januari : zwemmen (zwemgerief + 0,50 euro) 

 Vrijdag 24 januari : wintersportdag (info volgt) 

 Maandag 27 januari : facultatieve verlofdag 

 Dinsdag 28 januari : pedagogische studiedag  (de leerlingen hebben vrijaf) 

  
 


