
Groep 5 – Tot meivakantie 2017 

Toetsrooster  

Datum Vak Inhoud/oefenen 

Di 7 maart Rekenen blok 5 projecttoets 

 Lengte in kommagetallen 
kunnen zetten: 4m en 50cm = 
4,50m 

 Gewicht: 1kg = 1000g 

 Tijd: klok van analoog naar beide 
digitale tijden omzetten  

Wo 8 maart Rekenen blok 5 minimumtoets 
 Optellen en aftrekken t/m 100  

 Delen zonder rest 

 Tientallentafels: 4 x 70 

Do 9 maart Rekenen blok 5 basistoets 

 Optellen en aftrekken t/m 1000 

 Tientallentafels toepassen: 4 
dozen met ieder 14 ijsjes = 4 x 14 

 Positiewaarde: Hoeveel is het dik 
gedrukte cijfer waard in 236 = 30 

Do 9 maart Spelling thema 5 woordendictee 

 De weetwoorden op de website 
bij lesstof groep 5 

 Cat 11a: woorden met au en 
auw: pauw 

 Cat 11b: woorden met ouen 
ouw: hout 

 Cat 9a: woorden met cht: nacht 

 Cat 24a: verkleinwoorden met 
je: huisje 

 Cat 24b: verkleinwoorden met 
tje: paaltje 

 Cat 24d: verkleinwoorden met 
etje: ringetje 

Vr 10 maart  Spelling thema 5 zinnendictee  

Vr 10 maart Taaltoets thema 5 

 De themawoorden 

 Het onderwerp van de zin 

 Verwijswoorden 

 Waar moet de komma in de zin? 

 Het zelfstandig naamwoord 

Wo 5 april Rekenen blok 6 projecttoets 

 Tijd: klok van analoog naar beide 
digitale tijden omzetten 

 Tijd in minuten en seconden 
kunnen zetten: 02:35 = 2.35min 
en 235sec 

 Meten: mm-cm-dm-m 

Do 6 april Rekenen blok 6 minimumtoets 

 Getallen samenvoegen:  
200+4 = 204 

 Afronden op honderdtal:  
387 = 400 
Positiewaarde: Hoeveel is het dik 
gedrukte cijfer waard in 236 = 30 

Vr 7 april Rekenen blok 6 basistoets 

 Schattend optellen tot 1000:  
507 + 298 = 800 

 Tientallentafels: 4 x 35 

 Delen met rest:  4 kids verdelen 
18 snoepjes = 4 rest 2 



Vr 7 april Topografietoets Meander thema 4 
 De 12 provincies met de 

hoofdsteden  

Di 11 april Taaltoets thema 6 

 De themawoorden 

 De ik-vorm van een werkwoord 

 Een zin in meervoud of 
enkelvoud zetten 

 Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 

 Letterlijk en figuurlijk taalgebruik 

Wo 12 april Spelling thema 6 woordendictee 

 Cat 26: meerlettergrepige 
woorden met gesloten 
lettergreep: kasteel 

 Cat. 25: woorden met eind –d: 
hond 

 Cat. 27b: hoort lange klank, 
schrijft 1 teken: jager 

Do 13 april Spelling thema 6 zinnendictee  

 

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

 

Activiteiten 

Datum Activiteit 

Za 4 maart Jayden jarig 

Zo 12 maart Schoolprojectviering 

Ma 20 maart Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Wo 29 maart Jeff jarig 

Vr 7 april Uitje naar boerderij (Superboer) vanaf 09.00 uur  

Do 13 april Paasviering  

Vr 14 april Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij 

Zo 16 april Mathias jarig 

Ma 17 april Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij 

Ma 24 april Meivakantie tot en met zondag 7 mei 

 


