
Groep 7 – huiswerk en activiteiten tot aan de meivakantie 
 
Toetsrooster  

Datum Vak Oefenstof 

Do 16 maart Goed Gelezen toets 4  

Di 28 maart Engels Unit 4 
Toets en woordentoets  

Lesstof Unit 4 

Vr 31 maart Rekenen blok B2 minimum- en 
projecttoets 

Soort opgaven: 
 Plus-  en minsommen onder elkaar 

  4738             4732 
  2153 +          2113 -  
  6891             2619 

 Korting berekenen 
Oude prijs: €500,00 Je krijgt 20% korting 
Hoeveel euro korting krijg je? 
Wat wordt de nieuwe prijs? 

 Grote getallen anders zeggen 
8,3 miljoen = 8 000 000 + 300 000 
3 500 000 = 3,5 miljoen 

 Oppervlakte van onregelmatige figuren 
 Inhoudsmaten omrekenen en bij elkaar 

optellen 
600 cl + ....... ml = 1l 

 Inhoudsmaten van groot naar klein zetten 
850 ml – 190 cl – 0,8 dl – 4 l 

Vr 31 maart Taaltoets 6  Herkennen van de hoofdvorm  van een 
werkwoord:  Infinitief / persoonsvorm / 
voltooid deelwoord  
Mijn nichtje kan goed tekenen. 
kan (persoonsvorm) 
tekenen (infinitief) 
Hij heeft hard gewerkt. 
heeft (persoonsvorm) 
gewerkt (voltooid deelwoord) 

 Meewerkend voorwerp  
Ik geef mijn zusje een pen. 

 Persoonlijk voornaamwoord:  
Onderwerp/      lijdend voorwerp/ 
meewerkend voorwerp 
Ik breng mijn oma een ijsje. 

 Dubbelzinnige betekenis van een woord 
Bank: 
- om op te zitten 
- om geld naartoe te brengen 

  



Ma 3 april Rekenen blok B2 Basistoets Soort opgaven: 
 Optellen van getallen boven het miljoen 

5 miljoen + 360 000 =  .....miljoen 
 Grote deelsommen 

594 : 16 
480-   ←  30 x  
114                     Antwoord: 37 rest 2 
112-    ←   7 x 
     2 
Staartdeling mag ook 

 procenten 
Er liggen 5000 telefoons in een vrachtwagen. 
4 % is wit. Hoeveel telefoons zijn dat? 
30% is zwart. Hoeveel telefoons zijn dat? 

Do 6 april Spelling controledictee 6 Categorieën: 
 /k/ geschreven als -c- 
 woorden eindigend op -b (web) 
 woorden eindigend op -d of -t 
 /t/ geschreven als -th- 
 medeklinkerverdubbeling (bruggen, petten) 
 klinkerverenkeling (straten, bomen) 
 /i/ klinkt als ie (liter, gieter) 

Do 6 april Theoretisch verkeersexamen Zie mail 

Vr 7 april Spelling zinnendictee 6  Alle categorieën  

Ma 10 april Spelling werkwoordendictee 6  voltooid deelwoord (geen klankverandering, 
gekookt, gemeld, geworden) 

 persoonsvorm verleden tijd, stam eindigend 
op -d of -t (brandde, startte) 

Do 20 april Goed Gelezen toets 5  

 

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

Datum Activiteit 

10 maart André Kuipers in De Twee Marken 

11 maart Karlijn jarig 

19 maart Norah jarig 

6 april Valerie jarig 

22 april Koningsspelen 

23 april t/m 7 mei Meivakantie 

 


