
 Doelen Taal: Reizen 

Je leert: 

1. Dat de betekenis van woorden in meer zinnen kan staan en je leert vijftien woorden. 

2. Een gesprek te beginnen, gaande te houden en af te sluiten. 

3. Wat het gezegde is. 

4. Je standpunt te schrijven en wat je moet doen voor het schrijven. 

5. Woorden onthouden met een nieuw netwerk: de woordparaplu en je leert vijftien woorden.  

6. Je mening geven en onderbouwen en je leert wat een argument is. 

7. Dat werkwoorden soms uit twee delen bestaan. 

8. Argumenten opschrijven en je leert wat je moet doen tijdens het schrijven. 

9. Dat je woorden beter kunt onthouden als je ze in meer netwerken zet . Je leert vijftien 

woorden. 

10. Goed te luisteren naar meningen en te bedenken wat je ervan vindt en je leert op meningen 

te reageren. 

11. Wat een bijwoord is. 

12. Argumenten uitleggen en je leert wat je moet doen na het schrijven. 

Doelen Spelling: Reizen 

Je leert: 

1. Regelwoorden op –d en –t. 

2. Onthoudwoorden  met /k/ =c. 

3. Je herhaalt klankwoorden met vaste stukjes achteraan: -ig(e), en –lijk(e). 

4. Regelwoorden: verkleinwoorden. 

5. Onthoudwoorden met /kt/ = ct. 

6. Herhaalt van werkwoorden het hele werkwoord, de ik-vorm, de hij-vorm en wij-vorm. 

7. Je leert regelwoorden: samenstellingen. 

8. Je herhaalt de woorden van blok 3. 

9. Je herhaalt woorden 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, daarom en omdat. 

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

 

 

 

 



Doelwoorden Taal 

 



Doelwoorden Begrijpend lezen: Reizen 

 

 

 

 

 

 

 



 

















2  dm = .... cm

9  dm = .... dm

20  dm = .... cm

500  cm = .... cm

20  cm = .... dm

2  cl = .... cl

5  dl = .... cl

2  cl = .... dl

30  cl = .... dl

700  cl = .... dl
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4975

verhuur  per dag  per week
motorboot € 60,-  € 380,-
kajak  € 17,-  € 75,-
roeiboot  € 23,-  € 120,-
zeilboot  € 90,-  € 630,-
surfplank € 11,-  € 70,-

Hoeveel

maatbekers van

50 cl heb je nodig

om een 

maatbeker van

1 l te vullen?

Hoeveel maatbekers

van 50 ml heb je

nodig om een

maatbeker van

1 l te vullen?

Schrijf het zo op:  a .... uur en .... minuten

a   vertrektijd: half 4

Steeds 1 terug

.....

.....

.....

.....

.....

Ik weet hoe vaak het erin past Ik kan omrekenen met kommagetallen

Ik kan verder en terug tellen Ik kan omzetten naar een andere maat

Ik kan tijdsduur uitrekenen Ik kan berekenen hoeveel het kost

Boek 6a blok 3: De Zeeuwse kust

Steeds 10 verder

1,20 m = .... cm

6,12 m = .... cm

1,84 m = .... cm

2,49 m = .... cm

4,13 m = .... cm

124 cm = ....,.... m

905 cm = ....,.... m

845 cm = ....,.... m

660 cm = ....,.... m

173 cm = ....,.... m
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