
Groep 5 – Toetsen en activiteiten tot aan de kerstvakantie 

Toetsrooster  

Datum Vak Inhoud/oefenen 

Don 26 oktober Spelling thema 2 
woordendictee 

 Alle woorden van dit thema zijn weetwoorden. 
Ze staan op de website bij lesstof groep 5 

 woorden met –eeuw, -ieuw en uw; (bijv. leeuw, nieuw, 
duw) 

 woorden met ch en cht (bijv. pech, vacht)  

 woorden met ei en ij (bijv trein, ijs) 

Vr 27 oktober Spelling thema 2 
zinnendictee 

Alle categorieën uit dit thema in zinnen. 

Ma 30 oktober Rekenen blok 2  
minimumtoets 

 tafels op tempo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10) 

 plus en minsommen in context 

 verband tussen keersommen en deelsommen 

Ma 30 oktober Rekenen blok 2 
projecttoets 

juiste maat kiezen: 

 cm/m/km 

 gram/100 gram/kilo 
Di 31 oktober Rekenen blok 2 

basistoets 
 optellen en aftrekken tot 100 

 keersommen in context 

 Handig rekenen tot 1000 (honderdtallen, tientallen en 
eenheden) 

Ma 27 november Goed gelezen toets 2 Oefenen op school 

Don 30 november Spelling thema 3 
woordendictee 

 Alle woorden van dit thema zijn weetwoorden. 
Ze staan op de website bij lesstof groep 5. 

 woorden met ge-, be-, ver- en te (gebouw, bezoek, 
verjaardag, tevreden, ziekte) 

 woorden met –ig (bijvoorbeeld veilig) 

 woorden eindigend op –lijk (bijv. eerlijk) 

 woorden met ei en ij (bijv trein, ijs) 

Vr 1 december Spelling thema 3 
zinnendictee 

Alle categorieën uit dit thema in zinnen. 

Vr 1 december 
 

Rekenen blok 3 
minimumtoets 

 Optellen en aftrekken tot 100 

 tafels van 6, 7 en 8 

 Rekenen tot 1000 (honderdtallen, tientallen en eenheden) 
plus en minsommen in context 

Vr 1 december 
 

Rekenen blok 3 
projecttoets 

 digitale tijden: 
gesproken tijd naar digitale tijd (vijf over half tien is digitaal: 
09:35 en/of 21:35 

Ma 4 december Rekenen blok 3 
basistoets 

 tafels van 7, 8 en 9  

 verband tussen keersommen en deelsommen (bijv: er zijn 
24 vissen en 6 kommen. Hoeveel vissen kunnen er in iedere 
kom?) 

 Plus en minsommen tot 1000 
Do 21 december Taal thema 3 

toets  
 De themawoorden 

 Gebiedende wijs (bevelzin): werkwoord en uitroepteken 
nodig; 

 trappen van vergelijking 

 

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

 

  



Activiteiten 

Datum Activiteit 

Vr 27 oktober Open ochtend van 8.30 tot 10.00 uur 

Vr 27 oktober Lisa jarig (8) 

Ma 30 oktober  Sarah Lynn jarig (8) 

Di 7 november Mad Science promo voor de kinderen 

Wo 15 november Gym kijkles 

Do 30 november Koor oefenen kerstsamenzang 

Vr 1 december Koor oefenen kerstsamenzang 

Vr 8 december Koor oefenen kerstsamenzang 

Di 5 december Sintviering 

Wo 13 december Kerstsamenzang 

Do 21 december Kerstviering 

Vr 22 december Vanaf 12.00 uur: Kerstvakantie t/m 7 januari 

Za 30 december Loek jarig (8) 

 


