
Leerlijnen leerjaar 4 

 Technisch en  
begrijpend lezen 

Spelling Taal Rekenen Schrijven 

A
u
g
u
s
t
u
s 
- 
j
a
n
u
a
ri 

• beheersen van AVI 
M4 

• voorspellen van 
handelingsverloop op 
grond van stukje tekst  

• herkennen van 
informatieve, 
verhalen, instructieve 
teksten 

• mkmm 
woorden 
zoals bijv. 
warm  

• mmkm-
woorden 
zoals bijv. 
spin  

• 
mmkkmm-
woorden 
zoals bijv. 
staart  

• mmmkm-
woorden 
zoals bijv. 
strak 

• aandachtig luisteren  

• verstaanbaar spreken  

• een beschrijving/ 
omschrijving 
geven/herkennen  

• vragen stellen n.a.v. de 
tekst  

• een gebeurtenis kunnen 
navertellen  

• het verloop van een 
verhaal voorspellen  

• een verhalende 
informatieve, poëtische 
tekst onthouden  

• een tekst, liedje, gedicht 
voordragen  

• een mededeling kunnen 
doen  

• een mondelinge 
opdracht uitvoeren  

• begrijpelijk uitdrukken in 
juiste woorden en 
correcte zinnen  

• een verhaal schrijven  

• een brief schrijven  

• het alfabet 
opzeggen/opschrijven  

• een alfabetische reeks 
voortzetten  

• voorzetsels in zinnen 
plaatsen  

• een lidwoord met een 
zelfst. nw.combineren  

• een woordveld maken  

• de betekenis van een 
woord afleiden uit 
plaatjes en context  

• een lidw., bijv. nw, en 
zelfst.nw combineren  

• betekenis van een 
woord afleiden uit 
omschrijving  

• weten dat iedere zin 
met een hoofdletter 
begint en eindigt met een 
punt 

• 
automatise
ren + en – 
tot 10  

• inzicht 
hebben in 
getalstructu
ur tot 100  

• vlot 
hanteren 
getallenrij 
tot 100  

• getallen 
tot 100 
aflezen en 
opschrijven  

• optellen 
tot 100 
zonder 
overschrijdi
ng tiental  

• aftrekken 
tot 100 
zonder 
overschrijdi
ng tiental  

• 
automatise
ren tot 20 
met en 
zonder 
overschrijdi
ng tiental  

• 
automatise
ren 
tafels/deelt
afels 
1,2,3,5,10  

• lijnen 
meten (cm) 
met liniaal  

• 
herkennen/
benoemen 
munten en 
biljetten 

• oefenen 
van 
motorisch 
met 
voorkeurs
hand  

• 
ondersteu
nen met 
de niet-
schrijfhand  

• 
beheersen 
van 
schrijfpatr
onen  

• 
beheersen 
van 
hoofdlette
rs met 
verbinding
en  

• 
drukletters 
omzetten 
in 
schrijflette
rs 



· met gegeven woorden 
een zin maken  

• tot een woord  

• een woord verdelen in 
lettergrepen  

• vertelzinnen omzetten in 
vraagzinnen  

• functie van het 
vraagteken en deze 
toepassen  

• woorden in het 
meervoud en enkelvoud 
zetten  

• namen van personen 
met een hoofdletter  

• een plan opstellen en 
ernaar handelen  

• resultaten van het werk 
presenteren  

• gerichte vragen stellen 
aan personen 

F
e
b
r
u
a
ri 
– 
j
u
l 
i 

• beheersen van AVI 
E4  

• voorspellen op 
zinsniveau bv. Een zin 
tussenvoegen in de 
tekst  

• voorspellen op 
tekstniveau bij. “…hoe 
zal de tekst verder 
gaan….”  

• gebruik maken van 
verwijswoorden  

• hoofdgedachte in 
een tekst herkennen  

• conclusies trekken  

• beheersen van het 
alfabet 

• 
mmmkkmm
-woorden 
zoals bijv. 
schaats  

• mkmmm-
woorden 
zoals bijv. 
gerst  

• 
mmkmmm-
woorden 
zoals bijv. 
plenst  

• woorden 
met –ng 
zoals bijv. 
ring  

• woorden 
met –nk 
zoals bijv. 
bank  

• woorden 
met f zoals 
bijv. fiets  

• woorden 
met v zoals 
bijv. vis  

• vragen beantwoorden 
n.a.v. een tekst  

• een tekst samenvatten  

• begrijpelijke 
antwoorden geven/vragen 
stellen  

• kunnen hun mening 
geven  

• zich in de gedachte van 
een ander verplaatsen  

• een gesprek evalueren  

• verslag kunnen doen  

• eigen standpunt kunnen 
beargumenteren  

• een telefoongesprekje 
voeren  

• een verhalende/ 
informatieve/poëtische 
tekst onthouden  

• in een tekst werken met 
alinea’s  

• een werkstukje schrijven  

• een gedichtje schrijven 

• in een alfabetische reeks 
de ontbrekende letter 
invullen  

• een aantal letters in 
alfabetische volgorde 
zetten  

• optellen 
tot 100 met 
overschrijdi
ng tiental  

• aftrekken 
tot 100 met 
overschrijdi
ng tiental  

• 
stipsomme
n + en – tot 
20  

• Aflezen 
eenvoudige 
grafieken  

• 
automatise
ring 
tafels/deelt
afels 
4,8/6,9 en 7  

• 
geldrekene
n tot 100 
eurocent 

• 
automatis
eren van 
de kleine 
letters, 
verbinding
en, cijfers, 
hoofdlette
rs en van 
een soepel 
verbonden 
schrift 



• woorden 
met s zoals 
bijv. slang  

• woorden 
met z zoals 
bijv. zaag 

• de volgorde van de 
zinsdelen in een zin 
veranderen  

• een zin in het 
meerv./enkelv. zetten  

• zinnen inkorten door 
een of meer zinsdelen 
weg te laten  

• bij een gegeven 
antwoord een vraagzin 
bedenken  

• hanteren van de trappen 
van vergelijking  

• twee zinnen met elkaar 
verbinden d.m.v. een 
voegwoord  

• activiteiten plannen en 
uitvoeren 

 


