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 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 M6 

• bepalen in welke 
alinea een zin hoort 
op grond van 
onderwerp  

• samenvatten met 
behulp van alinea`s  

• tegenstellingen 
en overeenkomsten 
vinden 
 

• tweelettergrepige woorden 
met open lettergreep zoals bijv. 
a-pen  

• tweelettergrepige woorden 
met een gesloten lettergreep 
bijv. bus-sen  

• begrip werkwoord zoals bijv. 
werken  

• begrip tijd van nu (=onvoltooid 
tegenwoordige tijd)  

• begrip tijdwoord 
(=persoonsvorm) zoals bv ik 
werk  

• begrip woordenboekvorm 
(=hele werkwoord)  

• begrip onderwerk (enkelvoud 
/meervoud) zoals bijv. hij werkt/ 
wij werken 

• een mondelinge opdracht uitvoeren  

• naar instructies luisteren, deze begrijpen en 
opvolgen  

• uitleg geven  

• aanspreekvormen hanteren voor bekenden 
en onbekenden  

• uit een verhaal kernwoorden benoemen  

• met juiste intonatie en zinsmelodie spreken  

• omgaan met informatiemiddelen als: 
telefoon, internet en televisie  

• een werkstuk schrijven  

• een verhaal in delen verdelen  

• in een tekst werken met alinea’s  

• zelfst. nw. onderscheiden en deze 
benoemen  

• van een gegeven zin een tegengestelde zin 
maken  

• leren woordbetekenissen aan de hand van 
synoniemen  

• de volgorde van de zinsdelen in een zin 
veranderen  

• enkele gezegdes gebruiken bij gegeven 
situaties  

• aardrijkskundige namen met een 
hoofdletter  

• namen van personen met een hoofdletter  

• gerichte vragen stellen aan personen 

• inzicht in 
getalstructuur tot 
100.000  

• kunnen optellen met 
sprongen van 10, 100, 
1000 en 10.000  

• eenvoudig cijferend 
vermenigvuldigen  

• aflezen eenvoudige 
lijngrafieken en 
staafdiagrammen  
· oefent hoofdrekenen  

• kent begrippen 
hoeveelheid gram/kg  

• optellen getallenrij 

• 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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 Technisch en  Spelling Taal Rekenen Schrijven 



begrijpend lezen 

F
e
b
r
u
a
ri 
- 
j
u
li 

• beheersen van 
AVI E6 

• herkennen van 
oorzaak/gevolgverb
anden  

• letterlijk begrip  

• hoofdgedachte in 
een tekst 
herkennen  

• efficiënt gebruik 
maken van 
woordenboeken en 
encyclopedieën 

• meerlettergrepige woorden 
met open/ gesloten 
lettergrepen. Zoals bijv. be-lo-
nen / be-trek-ken  

• tijdwoord (=persoonsvorm) 
met als onderwerp meer  

• gewone werkwoorden)  

• werkwoorden eindigend op –
den  

• bijzondere werkwoorden 
(onregelmatig) 

• eenvoudige problemen in tweetallen of een 
klein groepje bespreken  

• een object beschrijven  

• het weggelaten deel van een verhaal 
schrijven  

• de logische lijn van een tekst zien  

• fragmenten van een tekst in de goede 
volgorde zetten  

• een voorzetsel in een zin invullen  

• een woord in lettergrepen verdelen bij 
afbreking aan het einde van de regel  

• namen van historische gebeurtenissen, 
tijdperken, volken, nationaliteiten en talen 
met een hoofdletter  

• vertelzinnen omzetten in vraagzinnen  

• uit een gegeven woord een ander woord 
halen  

• zich op een onderwerp oriënteren  

• een doel formuleren 

• inzicht in begrippen 
uur, dag, week, maand, 
jaar  

• benoemen 
eenvoudige breuken 

• beheersing digitaal 
klokkijken  

• rekenen met metriek 

stelsel • beheersing 
deeltafels 1- 10 met en 
zonder rest  

• maken van 
verhoudingstabellen  

• cijferend 
vermenigvuldigen  

• benoemen en 
uitrekenen oppervlakte 
en omtrek  
· berekenen hoelang 
iets duurt  

• cijferend delen  

• beheersen 
redactiesommen groep 
6 

• schrijven met 
een goed 
verzorgd en 
leesbaar 
handschrift  

• opvoeren van 
de 

schrijfsnelheid • 
beheersen van 
blokletters  

• beheersen van 
sierschrift  

• 
schrijfmentaliteit 
vergroten  

• creatief 
schrijven 

 

 

 


