
Groep 7 – huiswerk en activiteiten tot aan de voorjaarsvakantie 
 
Toetsrooster  

Datum Vak Oefenstof 

Vr 13 januari Rekenen blok 4  
minimum- en projecttoets 

 cijferend aftrekken van 
geldbedragen 

 structuur van getallen tot 1 
miljoen 

 procenten 
 meten: afstand, tijd en snelheid 
 meten: schaal en afstanden 

berekenen 

Ma 16 januari Rekenen blok 4  
basistoets 

 cijferend vermenigvuldigen 
 eenvoudige optellingen en 

aftrekkingen tot 1 000 000 
 procenten 

Ma 16 januari Taal toets 4  lijdend voorwerp 
 bepalingen (waar, wanneer) 
 zelfstandige en 

hulpwerkwoorden 
 beeldspraak 

Di 17 januari Spelling controle dictee 4 
Woorden  

Categoriën: 
 hoofdletter bij eigennaam 
 ge klinkt als zje (horloge) 
 th klinkt als t (thee) 
 woorden met uitgang -heid 
 woorden met uitgang -teit 
 woorden met uitgang -ische 

Di 17 januari  Engels Unit 3 
Toets en woordentoets 

Lesstof Unit 3 

Wo 18 januari Spelling zinnendictee 4 Alle categorieën van thema 4 

Do 19 januari Spelling dictee 4 werkwoorden  Persoonsvorm verleden tijd 
(kofschip) 

 VT klank veranderende 
werkwoorden 

Do 26 januari  Goed Gelezen toets 3  

Do 3 februari  Toets Meander Thema 5 Migratie/vluchtelingen 

Dinsdag 21 februari Taal toets 5  voltooid deelwoord 
 bijwoorden (hij loopt snel) 
 voegwoorden ((omdat, zodat, 

doordat, opdat) 
 apostrof 

 

De oefenstof is te vinden op de website onder ‘groepen’, daarna naar beneden scrollen naar ‘lesstof’. 
 
  



Activiteiten 

Datum Activiteit 

16 januari Kijkles kanjertraining 

17 januari Rozemarijn jarig 

18 januari Guusje jarig 

21 januari Julia jarig 

23 januari Newa jarig 

23 t/m 27 januari Cito M-toetsen 

24 januari Excursie naar Humanity House 

24 januari Britt jarig 

1 februari Vlog-it; Les mediakunst 

7 februari Faye jarig 

8 februari Voorstelling in De Binder (Leersum) 

10 februari Rapporten mee 

13 t/m 17 februari Week van de ontwikkelingsgesprekken 

17 februari Maarten jarig 

17 februari Open ochtend 

24 februari Studiedag, alle kinderen vrij 

25 febr. t/m 3 maart voorjaarsvakantie 

 


