
Toetsrooster  

 
Datum Vak Oefenen 

Ma 15 januari Spelling thema 4 woordendictee en 
werkwoorddictee 

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 
- Persoonsvorm verleden tijd (kofschip) 

Di 16 januari Rekenen blok 4  
Deel 1 en 2: minimum- en projecttoets 

- cijferend aftrekken van geldbedragen 
- structuur van getallen tot 1 miljoen 
- procenten 
- meten: afstand, tijd en snelheid 
- meten: schaal en afstanden berekenen 
 

Do 18 januari Rekenen blok 4  
Deel 3: basistoets 

- cijferend vermenigvuldigen 
- eenvoudige optellingen en aftrekkingen 

tot 1 000 000 
- procenten 
 

Do 18 januari Spelling thema 4 zinnendictee Oude categorieën 

Vr 19 januari Taal toets 4 - lijdend voorwerp 
- bepalingen (waar, wanneer) 
- zelfstandige en hulpwerkwoorden 
- beeldspraak 

 

Vr 19 januari Engelse woordjes Unit 3 Woordjes en zinnen NE-EN en EN-NE en 
foutloos schrijven 

Do 1 februari Goed Gelezen toets 3 Op school 

Vr  2 februari Engels toets H3  Hoofdstuktoets 

Vr 16 februari Taal toets 5 - voltooid deelwoord 
- bijwoord 
- voegwoord 
- apostrof 

Ma 19 februari Spelling thema 5 woordendictee en 
werkwoorddictee 

Categoriën: 
- -cht en -ch 
- -tie en -ctie 
- -iaal en -ueel 
- Persoonsvorm verleden tijd (sterke 

werkwoorden) 

Ma 19 februari Verkeerstoets 3 Thuis leren krantje 5 en 6 

Do 22 februari Spelling thema 5 zinnendictee Oude categorieën 

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

 

 

 

 



Activiteiten 

Datum Activiteit 

Wo 17 januari Studiedag; kinderen vrij 

Za 20 januari  Seth jarig 

Ma 22 t/m 26 januari Cito midden toetsen 

Ma 5 februari Start meester Timon 

Vr 9 februari Open ochtend 08.30 uur t/m 10.00 uur 

Vr 9 februari Rapport mee 

Zo 11 februari Levi jarig 

Week 12 t/m 16 februari Week van de oudergesprekken  

Vr 23 februari Studiedag; kinderen vrij 

Za 24 t/m zo 4 maart  Voorjaarsvakantie 

Zo 4 maart  Lizelotte jarig 

 


