
Groep 7 – september en oktober 
 
Toetsrooster  
 

Datum Vak Oefenstof 

Di 18 sept Engels Unit 1 
woordentoets 

Woordjes Ne-En én En-Ne 
foutloos schrijven 

Do 20 sept Topografie Blok 2 West Europa blad 1 

Vr 21 sept Taal Toets 1 
 

 woordsoorten (ww, zn, bn, vz) 
 persoonsvorm 
 werkwoordelijk gezegde 
 directe en indirecte rede 

Ma 24 sept Spelling dictee 1 
Woorden en werkwoorden 

 cat. 10 a/b woorden met ei of ij 
 cat. 12 woorden met een i die 

klinkt als ie 
 cat. 33 a/b woorden met een 

apostrof beginnend met ’s of 
meervoud met ‘s  

 persoonsvorm tt alle vormen 

Di 25 sept Engels Unit 1 
 

Lesstof Unit 1 

Do 27 sept Spelling zinnendictee 1 Alle categorieën van thema 1 

Ma 1 okt Rekentoets 1 minimum/project 
 

 cijferend optellen en aftrekken 
tot 1000 

 handig rekenen met mooie 
getallen tot 100.000 

 meten: kies de goede maat 
 meten: uitrekenen  van 

oppervlakte en omtrek 

Di 2 okt Rekentoets 1 basis  cijferend optellen en aftrekken 
tot 10.000 

 meten: tijd en tijdsduur 
 breuken op de getallenlijn 

Ma 15 en Di 16 okt Etalage les  Boekbespreking alleen voor 
groep 1 en 2 

Ma 15 okt Verkeer Krantje 1 en 2 

Vr 19 okt Taaltoets 2  woordenschat: themawoorden; 
 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud 

en meervoud; 
 onderwerp; 
 voorzetseluitdrukkingen; 
formeel en informeel taalgebruik 

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



Activiteiten 

Datum Activiteit 

Vr 31 augustus Startfeest Koeheuvels 

Week 37 Juf Danielle en meester Timon afwezig vanwege kamp. Juf Willianne vervangt. 

Do 20 sept Informatieavond 20.00 uur 

Vr 21 sept. Meester Timon afwezig vanwege verhuizing. 

Vr 28 sept Studiedag; kinderen vrij 

Week 41 ontwikkelingsgesprekken 

Wo 3 okt Start Kinderboekenweek 

Do 11 okt Finale voorleeswedstrijd op De Ladder groep 7/8 

Vr 19 okt Start herfstvakantie (14.15 uur) 

 


