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 Technisch en  
begrijpend lezen 

Spelling 
 

Taal 
 

Rekenen 
 

Schrijven 
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• beheersen van 
AVI M7 

• op grond van 
titel, kopjes en 
eerste alinea de 
tekstinhoud 
globaal voorspellen  

• het 
voorbeeldverband 
herkennen in 
teksten  

• belangrijke 
woorden en zinnen 
selecteren in een 
informatieve tekst 
 

• moeilijke 
meervouden (-f-/ -v-) 
zoals bijv. vergeef/ 
vergeven  

• moeilijke 
meervouden (-s-/ -z-) 
zoals bijv. verlies/ 
verliezen  

• moeilijke 
meervouden (-eren) 
zoals bijv. kind/ 
kinderen  

• tijd van toen 
(onvoltooid verleden 
tijd) werkwoorden van 
2 lettergrepen  

• werkwoorden met en 
zonder 
klankverandering zoals 
bijv. ik was/ ik waste, ik 
lees/ ik las  

• voltooid deelwoord 
op –t of –d zoals bijv. 
Werken gewerkt / 
sturen gestuurd  

• voltooid deelwoord 
op –en zoals bijv. 
geven/ gegeven 

• op adequate wijze een telefonische boodschap aannemen 

• hoofd- en bijzaken onderscheiden  

• een interview afnemen  

• de mening van een ander terugvertellen  

• uit een verhaal kernwoorden benoemen  

• een gesprek evalueren  

• het verdere verloop van een verhaal voorspellen  

• reflecteren op eigen schrijfgedrag  

• een tekst presenteren  

• een recensie schrijven  

• een tekst voor de schoolkrant schrijven  

• inleiding, kern en slot in een tekst ontdekken  

• een tekst indelen in alinea’s  

• een e-mail schrijven  

• onderwerp in enkelvoud veranderen in het meervoud en 
andersom  

• tegengestelde zinnen maken  

• voorzetsels  

• de functie van de puntkomma en deze toepassen  

• stoffelijke bijv. nw. onderscheiden en benoemen  

• de functie van hoofdletter, uitroepteken, komma en punt en 
deze gebruiken  

• vormen van beeldspraak herkennen en herleiden  

• spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes verklaren en 
gebruiken 

• de functie van de dubbele punt en deze toepassen in een zin  

• van een aantal onderwerpen aangeven van welke stof ze 
gemaakt zijn  

• een pers.vorm omzetten in een hulpwerkw. En een volt.deelw.  

• taalgebruik aanpassen aan situatie (formeel/informeel)  

• feiten van meningen onderscheiden 

• inzicht in 
getallenstructuur tot 
1.000.000  

• cijferend optellen 
met en zonder 
overschrijding tiental  

• cijferend aftrekken 
van kommagetallen 
met en zonder lenen  

• kennis van 
inhoudsmaten  

• optellen aftrekken 
van gelijknamige 
breuken + 
vereenvoudigen  

• breuk 
vermenigvuldigen 
met heel getal  

• rekenen met 
metriek stelsel 

• legt relatie 
procenten/breuken  
· berekenen 
oppervlakte en 
omtrek 

• schrijven met een 
goed verzorgd en 
leesbaar 
handschrift  

• opvoeren van de 

schrijfsnelheid • 
beheersen van 
blokletters  

• beheersen van 
sierschrift  

• schrijfmentaliteit 
vergroten  

• creatief schrijven 
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• beheersen van 
AVI E7 

• moeilijke 
meervouden (-‘s) auto 
/ auto’s  

• een taal herkennen  

• een spreekbeurt houden  

• serie 
kommagetallen in 
volgorde zetten  

• schrijven met een 
goed verzorgd en 



r
u
a
ri 
– 
j
u
l 
i 

• inferenties 
maken (tussen de 
regels denken)  

• conclusies 
trekken en 
evalueren  

• herkennen van 
betogende teksten, 
meningen en 
argumenten 
 

• woorden waarbij je –
iehoort maar –i- schrijft 
zoals bijv. gitaar  

• twee- en 
meerlettergrepige 
werkwoorden tijd van 
toen  

• werkwoorden 
eindigend op –ven en –
zen zoals bijv. leven / 
hij leeft / hij leefde / hij 
heeft geleefd, 
verhuizen / hij verhuist 
/ hij verhuisde / hij is 
verhuisd 

• gebruik maken van informatiemiddelen als: telefoon, internet, 
televisie e.d.  

• structuur aanbrengen in een opdracht  

• gebruiksaanwijzingen lezen en opvolgen  

• een groepsgesprek leiden  

• het moraal herkennen die in een verhaal voorkomt  

• hoofd- en bijzaken onderscheiden  

• een groepsgesprek samenvatten  

• 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 moedertaal en een vreemde taal  

• de functies van aanhalingstekens en dit toepassen  

• van samengestelde woorden zeggen uit welke woorden ze 
bestaan  

• 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. en een zelfst.nw. combineren tot een 
woordgroep  

• de term rangtelwoord en deze gebruiken  

• nemen de verantwoordelijkheid voor de te verrichten taken  

• de resultaten van hun werk presenteren  

• in een groep durven uitkomen voor eigen standpunten  

• achteraf oordelen of hun strategie goed was 

• vlot berekenen van 
staartdelingen met 
rest/kommagetal  

• hoofdrekenen 
x10/x100/x1000 en 
:10/:100/:1000  

• breuken gelijknamig 

maken • 
ongelijknamige 
breuken 
optellen/aftrekken en 
vereenvoudigen  

• breuken 
vermenigvuldigen  

• eenvoudige 

procentsommen • 
afronden van een 
bedrag op 10den en 
100sten  

• een gemiddelde 
berekenen  

• bedienen van een 
rekenmachine  

• beheersen van 
redactiesommen 
groep 7 

leesbaar 
handschrift  

• opvoeren van de 

schrijfsnelheid • 
beheersen van 
blokletters  

• beheersen van 
sierschrift  

• schrijfmentaliteit 
vergroten  

• creatief schrijven 

 


