
Groep 7 – huiswerk en activiteiten tot aan de zomervakantie 
 
Toetsrooster  

Datum Vak Oefenstof 

Wo 7 juni Spelling controledictee 7 Categorieën: 
 bezit aangeven met ‘s (opa’s fiets) 
 trema (ruïne) 
 trema meervoud (oliën, knieën) 
 stoffelijk bijv. naamwoord (ijzeren, wollen) 

Do 8 juni  Spelling 
werkwoordendictee 7 

 voltooid deelwoord (alle vormen) 

Vr 9 juni Spelling zinnendictee 7  Alle categorieën  

Di 20 juni Engels Unit 6 
Toets en woordentoets  

Lesstof Unit 6 

Vr 23 juni Rekenen blok B4 
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 

Ma 26 juni Rekenen blok B4 
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? 

  



Datum Vak Oefenstof 

Ma 3 juli Taaltoets 8  gebiedende wijs: 
Wil je gaan zitten? 
Wordt: 
Ga zitten! 

 Voornaamwoorden:  
Persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend 
Zij vindt die broek erg mooi. 
Zij: pers. vnw 
Die: aanw. vnw 

 Onderwerp / lijdend voorwerp / meewerkend 
voorwerp 
Mijn moeder geeft mij het boek. 

 Beeldspraak 
Deel voor het geheel: 
In de klas zaten wel 20 knappe koppen 
Geheel voor het deel: 
Nederland verloor in de finale van Spanje 
 

 

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

Datum Activiteit 

13 t/m 16 juni Avond 4daagse 

15 juni Studiedag, alle kinderen vrij 

18 juni Schoolprojectdienst 

22 juni Koen jarig 

23 juni Rapporten mee 

25 juni  Rosanne jarig 

29 juni  Afscheid juf Marry 

3 juli Marije Schaftenaar jarig 

3 juli High tea/juffendag 

5 juli Eindfeest 

7 juli Laatste schooldag; de vakantie begint om 14.15 uur 

 


