
Groep 7 – huiswerk en activiteiten tot aan de kerstvakantie 
 
Toetsrooster  

Datum Vak Oefenstof Waar leren? 

Vr 2 nov. Rekentoets 2 
minimum/project 
 

 cijferend optellen en 
aftrekken tot 10 000 

 kommagetallen met één en 
twee decimalen 

 oriëntatie in de getallen tot 
ongeveer 1 miljoen 

 meten: uitrekenen van 
inhouden (cm3, dm3, m3) 

 meten: uitrekenen van 
oppervlaktes (ha, km2); 
herleidingen bij 
lengtematen 

-Op school 

Vr 2 nov. Spelling zinnendictee 2 Alle categorieën van thema 2 -Op school 
-Thuis weetwoorden 
oefenen 

Ma 5 nov. Spelling controle dictee 2 
Woorden en werkwoorden 

 woorden met ou-au 
 woorden met -ische 

(historische) 
 woorden met een c (klinkt 

als een /s/ of een /k/) 
 woorden met ei-ij 
 persoonsvorm VT alle 

vormen 

-Thuis 

Ma 5 nov. Rekentoets 2 basis  cijferend vermenigvuldigen 
 kommagetallen met één en 

twee decimalen 
 cirkeldiagram; gegevens 

invoeren en aflezen 

-Op school 

Di 6 nov. Engels Unit 2 toets 
 

Lesstof Unit 2 -Op school 

Vr 9 nov. Engels Unit 2 
Woordentoets En-Ne en 
Ne-En 

Woorden en zinnenlijst Unit 2 -Thuis 

Do 15 nov. Topografie Blok 2 west 
Europa  

 Leren en schrijven Blad 2&3 -Thuis 

Do 29 nov. Taaltoets 3  woordenschat: 
themawoorden; 

 bezittelijk 
voornaamwoorden; 

 hoofd- en bijzin; 
 lijden voorwerp; 
 leenwoorden. 

-Op school 

Ma 3 dec. Spelling controle dictee 3 
Woorden en werkwoorden 

 woorden eindigend op een 
b die klinkt als p (web)  

 woorden eindigend op -tie 
(politie) 

 woorden met -iaal, -ieel, 
eaal,  
-ueel.  

 woorden met ch(t) 
 persoonsvorm VT zwakke 

werkwoorden 

-Thuis 

Ma 3 dec. 
Di 4 dec 

Etalage les  Boekbespreking voor groep 3 
en 4 

-Op school 
-Thuis 
(Niet alle kinderen) 



 

Vr 7 dec Spelling zinnendictee 3 Alle categorieën van thema 3 -Op school 
-Thuis de weetwoorden 
oefenen 

Ma 10 dec Rekentoets 3 
minimum/project 
 

 welk getal komt er precies 
tussenin, twee 
kommagetallen met één en 
twee cijfers achter de 
komma; 

 cijferend vermenigvuldigen; 
 oriëntatie in de getallen tot 

ongeveer 1 miljoen 
 Meten: tijd (digitaal): 

rekenen met minuten, 
seconden en honderdsten 
van seconden; 

 Meten: kommagetallen bij 
lengtemeting 

-Op school 

Di 11 dec Rekentoets 3 basis  cijferend aftrekken van 
geldbedragen; 

 oriëntatie in de getallen tot 
ongeveer 1 miljoen; 

 optellen en aftrekken van 
gelijknamige breuken in 
context 

-Op school 

Di 11 dec Engels Unit 3 toets 
 

Lesstof Unit 3 -Op school 

Vr 14 dec Engels Unit 3 
Woordentoets En-Ne en 
Ne-En 

Woorden en zinnenlijst Unit 3 -Thuis 

Ma 17 dec Verkeer  krantje 3 en 4 -Op school 
-Thuis 

Do 20 dec Topografie Blok 3 zuid 
Europa  

 Leren en schrijven Blad 1 -Thuis 

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

 
Activiteiten 

Datum Activiteit 

Do 1 nov. Natuurles meester Jaap. Schepnet meenemen  

D 6 nov. Kunst centraal: De Elektruck (op school) 

Wo 14 nov. Kijkles gym 11:15 uur gymzaal Twee Marken  

Vr 30 nov. Afval prikken rondom school 

Wo 5 dec. Sinterklaas: Surprise mee 

Do 20 dec. Kerstviering  

Vr 21 dec School tot 12:00 uur. Begin kerstvakantie 

Ma 7 jan 2019 Eerste schooldag na kerstvakantie. 

  

  

  



  

  

  

  

  

 


