
Groep 7 – huiswerk en activiteiten tot aan de voorjaarsvakantie 
 
Toetsrooster  

Datum Vak Oefenstof Waar leren? 

Do 17 jan. Spelling controle dictee 4 
Woorden en werkwoorden 

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) 

-Thuis 

Vr 18 jan. Taaltoets 4  lijdend voorwerp 
 bepalingen (waar, wanneer) 
 zelfstandige en 

hulpwerkwoorden 
 beeldspraak 
 

-Op school 

Vr 18 jan. Spelling zinnendictee 4 Alle categorieën van thema 4 -Op school 
-Thuis weetwoorden 
oefenen 

Vr 18 jan. Rekentoets 4 
minimum/project 
 

 cijferend aftrekken van 
geldbedragen 

 structuur van getallen tot 1 
miljoen 

 procenten 
 meten: afstand, tijd en 

snelheid 
 meten: schaal en afstanden 

berekenen 

-Op school 

Ma 21 jan. Rekentoets 4 basis  cijferend vermenigvuldigen 
 eenvoudige optellingen en 

aftrekkingen tot 1 000 000 
 procenten 

-Op school 

Ma 28 jan. 
Di 29 jan. 

Etalage les  Boekbespreking voor groepje 
4 en 5  

-Op school 
-Thuis 
(Niet alle kinderen) 

Di 12 febr. Engels Unit 4 toets 
 

Lesstof Unit 4 -Op school 

Do 14 febr. Topografie Blok 4 Noord 
Europa 

Leren en schrijven  -Thuis 

Vr 15 febr. Engels Unit 4 
Woordentoets En-Ne en 
Ne-En 

Woorden en zinnenlijst Unit 4 -Thuis 

Ma 18 febr. Verkeer  krantje 5 en 6 -Op school 
-Thuis 

Vr 22 febr. Taaltoets 5  voltooid deelwoord 
 bijwoord 
 voegwoord 
 apostrof 

-Op school 

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

 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 
 

Datum Activiteit 

Do 10 jan. Collegiale consultatie ( juf Danielle voor de klas) 

Ma 14, Di 15 en Woe 
16 jan. 

Juf Danielle afwezig. Juf Kim en  Juf Marry vervangen haar. 

Ma 21 jan. t/m Vr 1 
febr.  

Cito midden toetsen 

Ma 21 jan. Kanjerkijkles 08.30 uur 

Ma. 4 febr. Studiedag; kinderen vrij  

Di 5 febr. 
Excursie Rijksmuseum (zoeken nog 1 begeleider). Misschien iets later terug dan 
14.15 uur. 

Vr 8 febr.  Gastles gym (s)cool on wheels 

Vr 15 febr.  1e rapport mee naar huis 

Ma 18 t/m 22 febr. Week van de ontwikkelingsgesprekken 

Di 19 febr. Open ochtend 

Vr 22 febr. 14.15 uur voorjaarsvakantie  

  

  

  

  

  

 


