
Blok 1 omgeving  

 

Doelen Taal 

1. De leerlingen leren tegenstellingen. De leerlingen leren vijftien nieuwe woorden. 

2. De leerlingen oefenen met spreekdoelen. Ze leren een probleem verhelderen. 

3. De leerlingen leren meer over bijwoorden. 

4. De leerlingen leren een verhaal schrijven. Ze leren er eerst over nadenken met een schrijfplan. 

5. De leerlingen spreekwoorden en uitdrukkingen in en om het huis. De leerlingen leren vijftien nieuwe 

woorden 

6. De leerlingen leren de hoofdgedachte van een tekst weer te geven. 

7. De leerlingen herhalen alle zinsdelen. 

8. De leerlingen leren wat een historische tekst is. Ze leren een informatieve tekst schrijven met gebruik 

van bronnen. 

9. De leerlingen laten zien dat ze achter de betekenis van moeilijke woorden kunnen komen. 

10. De leerlingen leren dat ze niet altijd hetzelfde praten. Ze leren wat informeel en formeel taalgebruik is. 

11. De leerlingen herhalen alle woordsoorten. 

12. De leerlingen leren hoe een brief of e-mail is opgebouwd. 

 

 

Doelen Spelling 

 

1. De leerlingen leren algemene spellingstermen. 

2. De leerlingen leren onthoudwoorden met /s/= c correct te schrijven. 

3. De leerlingen herhalen klankwoorden die ze eerder geleerd hebben. 

4. De leerlingen leren persoonsvormen tegenwoordige tijd correct te schrijven. 

5. De leerlingen leren onthoudwoorden met /k/=c en /kt/=ct. 

6. De leerlingen herhalen onthoudwoorden die ze eerder geleerd hebben. 

7. De leerlingen leren persoonsvormen verleden tijd correct te schrijven. 

8. De leerlingen herhalen de spellingstermen en categorieën van blok 1. 

9. De leerlingen herhalen de regelwoorden die ze eerder geleerd hebben. 

 

 

 

 

Doelen Begrijpend lezen 

 

1. Je leert hoe je kunt controleren of je een tekst begrijpt. 

2. Je leert hoe je een samenvatting kunt maken van een weettekst. 

3. Je leert de sleutels en sleuteltermen toe te passen op een tekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordenschat (Taal): 

Les 1 Les 5 

anderzijds Dat doet de deur dicht. 

definitief Een open deur. 

enerzijds Niet samen door een deur kunnen. 

exclusief De deur bij iemand platlopen. 

frequent Met de deur in huis vallen. 

incidenteel Elk huisje heeft zijn kruisje. 

inclusief Het is niet om over naar huis te schrijven. 

instabiel Van huis en haard verdrijven. 

objectief In een glazen huis wonen. 

permanent Van goeden huize moeten komen. 

in de praktijk Veel in huis hebben. 

stabiel Een huishouden van Jan Steen. 

subjectief Iemand om de tuin leiden. 

in theorie In een glazen huis wonen. 

tijdelijk Van goeden huize moeten komen. 

 

Begrijpend lezen: 

Les 1 Les 2 Les 3 

afleggen De cap De campagne 

Het bouwpakket De demonstratie De coach 

Het lagelonenland Elastisch De flyer 

De omstandigheden De invloed De injectie 

Als paddenstoelen uit de grond 

schieten 

Kalmeren Het motto 

De pump Het korps Vanzelfsprekend  

Het recht De portofoon De ventilator 

synthetisch De positie Verdrijven 

De tekentafel De preventie Vervallen  

De winst surveilleren Voormalig  

 





 



 

  

 



 



 

 

 



Reken leerdoelen  blok 1 

Groep 8 

 
 

· Bewerkingen:  

- Introductie miljard 

- Cijferend vermenigvuldigen  

- Cijferend delen d.m.v. herhaald aftrekken 

- Verhoudingen van prijs en gewicht  

- Het gemiddelde berekenen van getallen met max. 2 decimalen 

· Breuken: 

- gelijkwaardigheid en vergelijken van ongelijknamige breuken  

- vermenigvuldigen van breuken  

· Percentages: 

- uitrekenen van een prijsverhoging 

- Introductie Dam (decameter) 

- Oppervlakte uitrekenen (Lengte x Breedte)  

- Kubieke decimeter (dm3) lengte x breedte x hoogte 

- Spiegelen  

· Cirkeldiagram:  

- Relatie tussen breuken, percentage en kommagetallen 

· Grafieken: 

- aflezen en interpreteren van een liggend staafdiagram 

 

 

 

 
 

 
 

 











 



 



 



SIB2 Uitlegkaarten Blok 1 
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SIB2 Uitlegkaarten Blok 1 

 



SIB2 Uitlegkaarten Blok 1 

 



2 m

5 km

200 cm

3 m

4 km

15 dm

50 hm

20 mm

350 cm

400 cm

Vul in: <, > of =

Ik kan lengtematen herleiden Ik kan berekenen welke maat kleiner,

groter of gelijk is

Ik kan berekenen wat de prijs is bij het gewicht

Ik kan de oppervlakte en de omtrek berekenen Ik kan de rente uitrekenen en het nieuwe bedrag

Ik kan de inhoud berekenen Ik kan inhoudsmaten herleiden Ik kan het verschil tussen twee kommagetallen berekenen

Boek 8a blok 1: De wereld rond

km - hm - dam - m - dm - cm - mm

€ 1.600,- € ... € ...
€ 1.800,-

€ 1.000,-

€ 5.500,-

€ 1.600,-

nu gespaard:

4,5%

2,6%

2,5%

rente in %:

2,3%

2,5%

rente na 1 jaar in €: nieuw bedrag:
oppervlakte = lengte x breedte

omtrek = 2 x lengte + 2 x breedte

serre6 m restaurant

serre

restaurant

. . . m2

. . . m2

oppervlakte:

. . . m

. . . m

omtrek:

3,5 m 9 m

10 cm
2 cm

6 cm

40 cm

30 cm

60 cm

Inhoud =

lengte x breedte x hoogte
a De inhoud van het
 doosje is ... cm3

b De inhoud van het
 aquarium is ... cm3

NOTEN NOTEN NOTEN

2,5 kg 4,5 kg 5,5 kg

1,75 kg 4,128 kg 5,025 kg


