
 Leerlijnen leerjaar 8 

 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 PLUS 

• het perspectief 
en de mening van 
de schrijver 
herkennen  

• schema`s maken 
van de inhoud van 
een tekst  

• teksten 
vergelijken en 
kritisch 
beschouwen  

• interpreteren van 
informatie uit 
grafieken en 
tabellen 
 

• moeilijke letters (q, x, c, y, th)  

• woorden waarin een trema 
voorkomt zoals bijv. knieën  

• moeilijke uitgangen (-iaal / -eaal / -
ueel / -ieel) zoals bijv. ideaal  

• -isch zoals bijv. elektrisch  

• -tie zoals bijv. politie  

• -teit / -heid zoals bijv. kwaliteit / 
zekerheid  

• werkwoorden met dubbelvormen 
(zwakke werkwoorden eindigend op –
ten/ -den met als onderwerp meer) 
zoals bijv. wij praten / wij praatten  

• voltooid deelwoord zoals bijv. hij 
verdeelt/ hij heeft verdeeld 

• een luisterdoel bepalen  

• een discussie leiden  

• zich tijdens een gesprek aansluiten bij de 
mening van een ander  

• een recensie schrijven  

• zoeken op de computer  

• teksten bewaren en terugzoeken  

• van een gegeven zin een tegengestelde zin 
maken  

• verschillende afkortingen  

• hun taalgebruik aanpassen aan doel en situatie  

• de functie van hoofdletter, uitroepteken, 
vraagteken, komma en punt en deze in een zin 
plaatsen  

• een bepaling van plaats aangeven in een zin  

• aardrijkskundige namen gebruiken als bijv.nw.  

• de functie van een puntkomma en deze 
toepassen in een zin  

• de functie van aanhalingstekens en deze 
toepassen in een zin  

• begrijpelijke vragen stellen en begrijpelijke 
antwoorden geven  

• in gesprek komen met onbekenden  

• een gedicht schrijven  

• een werkstuk schrijven  

• een handleiding schrijven  

• een brief schrijven  

• het verschil tussen hun moederstaal en een 
vreemde taal 
de functies van aanhalingstekens en deze 
toepassen  

• van samengestelde woorden zeggen uit welke 
woorden ze bestaan  

• berekeningen met 
verhoudingtabellen  

• berekening en 
vergelijking kunnen 
maken met breuken 
en kommagetallen  

• cijferend delen tot 3 
cijfers achter de 
komma  

• begrippen uur, 
etmaal, dag, week, 
maand, jaar, eeuw 
kunnen omzetten  

• rekenen met 
procenten 

•schrijven met een 
goed verzorgd en 
leesbaar handschrift  

• opvoeren van de 

schrijfsnelheid • 
beheersen van 
blokletters  

• beheersen van 
sierschrift  

• schrijfmentaliteit 
vergroten  

• creatief schrijven 



• aangeven welk woord niet in de reeks hoort op 
basis van eigenschappen  

• de functie van een apostrof en het toepassen  

• lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en 
gebarentaal herleiden  

• bij een stofnaam een aantal voorwerpen 
bedenken die van die stof gemaakt zijn  

• van een samengestelde zin twee zinnen maken  

• de term hoofdtelwoord en deze gebruiken  

• letterlijk en figuurlijk taalgebruik 
onderscheiden  

• een lidw., een bijv.nw. een zelfst.nw. 
combineren tot een woordgroep  

• de term rangtelwoord en deze gebruiken  

• nemen de verantwoordelijkheid voor te 
verrichten taken  

• de resultaten van hun werk presenteren • een 
een groep durven uitkomen voor eigen 
standpunten  

• achteraf oordelen of hun strategie goed was 
 

F
e
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u
l 
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• beheersen van 
AVI PLUS 
· uitreksels, 
samenvattingen 
maken van een 
tekst  

• eenvoudig 
verslag maken van 
een tekst 

• woorden eindigend op – eum of –
ium zoals bijv. museum  

• woorden met –ch- die klinken als –
sj- zoals bijv. chef  

• woorden met –g- die klinken als –zj- 
zoals bijv. garage  

• woorden met –ou- die klinken als –
oe- zoals bijv. journaal  

• woorden met –air / -eau zoals bijv. 

militair / bureau • woorden met een 
accent zoals bijv. café  

• leenwoorden zoals bijv. team • 
woorden met –ch- in het midden die 
klinkt als –gzoals bijv. technisch  

• woorden met een –b- die klinkt als –
p- zoals bijv. slab  

• inleiding, kern en slot in een verhaal herkennen  

• op adequate wijze een telefonische boodschap 
doorgeven of aannemen  

• uit een verhaal kernwoorden benoemen  

• een e-mail schrijven  

• een informatieve tekst schrijven  

• een samenvatting schrijven  

• een bepaling van tijd in een zin aangeven  

• de termen pers.vnw, bezittelijk vnw. , 
aanwijzend vnw., meewerkend vnw. en deze 
herkennen in een zin 

• rekenen met 
gelijknamige/ongelijk
nam ige breuken  

• omzetten van een 
breuk in 
kommagetal/procent
en  

• rekenen met 
procenten  

• aflezen 
diagrammen en 
grafieken  

• beheersen van 
gehele metriek stelsel  

• opmeten van 
hoeken  

• schrijven met een 
goed verzorgd en 
leesbaar handschrift  

• opvoeren van de 
schrijfsnelheid  

• beheersen van 
blokletters  

• beheersen van 
sierschrift  

• schrijfmentaliteit 
vergroten  

• creatief schrijven 



• woorden die voorgegaan worden 
door ‘s zoals bijv. ‘s middags  

• moeilijke werkwoorden in 
tegenwoordige tijd / verleden tijd en 
voltooid deelwoorden  
· meerlettergrepige werkwoorden 
zoals bijv. verzekeren, ontvangen 

• werkwoorden met –ch- in het 
middens zoals bijv. lachen, goochelen  

• Engelse werkwoorden zoals bijv. 
trainen  

• werkwoorden afkomstig van andere 
leenwoorden zoals bijv. logeren  

• werkwoorden waarin een trema 
voorkomt zoals bijv. sleeën 

• beheersen van 
redactiesommen 
groep 8  

• kwadrateren, 
machtsverheffen en 
worteltrekken 

 


