
Doelen taal: Reizen 

Je leert: 

1. Woorden door andere woorden die hetzelfde betekenen en je leert tien nieuwe woorden. 

2. Een gesprek te beginnen, te voeren en af te sluiten. 

3. Wat het onderwerp is. 

4. Wat je moet doen voor het schrijven. 

5. Woorden door andere woorden die het tegenovergestelde betekenen en tien nieuwe 

woorden. 

6. Je mening geven en vertellen waarom je iets vindt. 

7. Wat de tegenwoordige tijd en wat de verleden tijd is. 

8. Wat je moet doen tijdens het schrijven. 

9. Woorden door ze te verdelen in twee aparte woorden en je leert tien woorden. 

10. Te luisteren naar meningen en op meningen te reageren. 

11. Uit welke woorden een samenstelling kan bestaan. 

12. Wat je moet dan na het schrijven. 

Doelen Spelling: Reizen 

Je leert: 

1. Klankwoorden met eeuw, ieuw en uw. 

2. Onthoudwoorden met –s. 

3. Je herhaalt regelwoorden met meer lettergrepen. 

4. Regelwoorden op –d en –t. 

5. Je leert onthoudwoorden met z- 

6. Je herhaalt onthoudwoorden met ei en ij. 

7. Je leert klankwoorden met ng en nk. 

8. Herhaalt de woorden van blok 3. 

9. Je herhaalt regelwoorden met meer lettergrepen. 

Doelen Begrijpend lezen: Reizen 

Je leert: 

1. Je leert vooruit te denken bij het lezen. 

2. Je leert te letten op de woorden maar, want, toch, dus en daarom. 

3. Je leert vragen te stellen over het onderwerp van de tekst. 

 

  



Doelwoorden Taal blok 3 

 

 

 



Doelwoorden Begrijpend lezen blok 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



















Ik ken de tafels Ik kan aanvullen tot aan honderdtal

Ik ken de deelsom bij de keersom

Ik kan dezelfde tijd op twee manieren opschrijven Ik kan afhalen van een honderdtal Ik kan digitaal klokkijken

Boek 5a blok 3:

In het bos

255 + .... = 300

675 + .... = 700

391 + .... = 400

653 + .... = 700

888 + .... = 900

4 x 8 =

7 x 9 =

3 x 6 =

7 x 7 =

9 x 8 =

4 x 9 =

5 x 7 =

2 x 8 =

9 x 9 =

8 x 6 =

500 - 09 =

500 - 65 =
10 voor 11

Doe het zo: 10 voor 11

22:50

10:50

kwart voor 6

Jan start om 5 over 9

Je hebt:

8 boterhammen

In 1 mandje passen 4 boterhammen.

12 boterhammen

32 boterhammen

16 boterhammen

24 boterhammen

08 = .... x 4

12 = .... x 4

32 = .... x 4

16 = ....

....

08 : 4 = ....

12 : ....

....

....

....

Susan start om half 10

Michel start om 5 voor 10

Rik start om 10 voor half 10

Hamza start om 5 over half 10

Sanne start om 10 over 9

Sven start om 10 voor 10

10 over half 3

5 voor half 2

kwart over 8

5 voor 1

10 voor half 4

10 over 7

5 over 5

5 over half 12

500 - 90 =

200 - 03 =

200 - 35 =

09:00
09:05

09:20 0
9

:2
5

09:40 09:45

09:50 09:5
5

10:00

09:30
09:35

09:10

09:15


