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Godsdienst : Thema   -  Bewogen en zoekende mensen vinden elkaar.  

(Kerk & andere godsdiensten) 

Samen met de kinderen worden rond dit thema een aantal lessen uitgewerkt volgens de visie 

van het nieuwe leerplan godsdienst. 

Ter verduidelijking volgen enkele citaten uit de situering van dit thema zoals we ze in het 

leerplan terugvinden. 

 … Mensen willen altijd ergens bijhoren, zelfs al was het maar als lid van een fanclub of 

een virtuele tv-familie. De gemeenschappen waarbij mensen aansluiten hebben iets : een 

project, een idee, een gevoel van samenhorigheid, een geloof, een vertouwen. … 

 … Van oudsher hebben geloofsgemeenschappen een belangrijke rol gespeeld in het leven 

van mensen. … 

 

Wiskunde :  

 

Getallenkennis 

 Natuurlijke getallen tot 1 miljard    

 Kommagetallen tot op 0,001 Een breuk als operator    

Bewerkingen 

 Hoofdrekenen: natuurlijke getallen optellen en aftrekken  

 Hoofdrekenen: natuurlijke getallen en kommagetallen optellen en 

aftrekken  

 Schattend rekenen / Afronden / De ZRM    

 Cijferen: natuurlijke getallen (< 10 miljoen) en 

kommagetallen (tot op 0,001)  

 optellen en aftrekken  

Meten en metend rekenen 

 Lengte    

 Oppervlaktematen    
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Taal : Thema 1 ”Iets nieuws onder de zon!”   

Luisteren & spreken : Werken rond gespreksregels  

 Een discussie voeren 

- Lezen : Een eigen mening over een tekstinhoud formuleren 

       Informatie en structuren in een tekst terugvinden 

       Betrouwbaarheid van bronnen nagaan 

       Oorzaak-gevolgrelaties kunnen leggen 

- Schrijven : Een limerick schrijven 

 Informatie weergeven door middel van een verslag 

- Taalsystematiek : Tweeledigheid in zinnen ontdekken 

(onderwerp – wat wordt over het  onderwerp gezegd) 

            Soorten zinnen herkennen 

 

Frans :  

- Unité 21 : De nouveaux élèves 

Ik kan mezelf en anderen voorstellen. Ik kan in goede zinnen 

zeggen hoe oud ik ben, waar ik woon en iets vertellen over mijn 

familie en hobby’s. 

- Unité 22 : A la télé cette semaine 

Ik kan vertellen over wat ik graag zie op tv. Ik kan zeggen welke tv-

programma’s er zijn. 

 

 

WO :  

 In onze klas hangen tijdbalken. Wat stellen ze voor ? Hoe kwam 

hun indeling tot stand ? Kunnen we gebeurtenissen en historische 

figuren situeren ? 

 

 Tijdens de voorbije zomer maakten we met ontzettende regenval en 

overstromingen te maken. Op andere plaatsen waren er weer lange 

hittegolven. Hoe meten we het weer? Wat is een klimaat? Slaat ons 

klimaat op hol ?  Welke rol speelt de mens hierin ? Wat kunnen wij 

doen om het klimaat te beschermen ? 

 

 Wat is elektriciteit? Hoe kunnen we elektriciteit opwekken? Wat is 

een stroomkring? 
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 Klassikaal oudercontact : dinsdag 7 september (info volgt) 

 Start wafeltjesverkoop : donderdag 16 september 

 Zwemmen : maandag 20 september 

 Pedagogische studiedag : woensdag 29 september (vrijaf voor de kinderen)  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


