
Groep 6 – 6 jan – maart 2020 

Toets rooster 

Datum Vak Inhoud/Oefenen Voorbeelden 

Vrijdag 24 januari  Topografie Blok 2   - blad 1 – Noord-Nederland  

Maandag 27 januari 
en dinsdag 28 januari 

Rekenen blok A4 
Minimum en 
Project 

Belangrijkste doelen: 
- Bewerkingen optellen en aftrekken 

tot 10.000  
- Bewerkingen vermenigvuldigen   
- Meten inhoudsmaten en 

lengtematen  
- Bewerkingen schatten  
- Kommagetallen bij inhoud en 

gewicht 
- Positioneren, welk duizendtal ligt het 

dichtst bij  
Tellen met sprongen van 1000 en 500 

 
1230 + 1870= 
6 x 8000= 
 
20 cl = … liter 
5 x 203 = ongeveer 
 
 
2538  3000 

Dinsdag 28 januari Spelling 
Woorddictee  
Thema 4 
 

- Categorieën: 

- -d aan het eind van een woord   
                Woord langer maken. 

- Jager, gevel etc. Een lange klank aan 

het einde van een klankgroep.  Je 
schrijft één klinker. 

- Bakker, zussen. Een korte klank aan 

het einde van een klankgroep.  Je 
schrijft een dubbele medeklinker. 

 
 
 
 

Woensdag 29 januari Rekenen blok A4 
basis 

Hierboven vermeld.   

Donderdag  30 januari Spelling 
Zinnendictee 
Thema 4 

- Zinnendictee (dezelfde categorieën 
als woorddictee) 

 

Donderdag 30 januari Taaltoets Thema 4 - Themawoorden 
- Meervoud maken 
- De verleden tijd van hebben, zijn, 

kunnen, zullen, mogen en willen 
- Zinnen verdelen in zinsdelen 
- De komma 

 

Donderdag 20 
februari 

Topografie - blad 1 – Oost-Nederland provincies 
en plaatsen 

 

Voorjaarsvakantie X X X 

Dinsdag 3 maart  Spelling 
Woorddictee 
Thema 5 

- s/z klank: Rugzak 
- ei/ij: trein/ijs 
- au/ou: pauw/hout 
- klank: garage/etage 

 

Maandag 9 maart  Spelling 
Zinnendictee 
Thema 5 

- Zinnendictee (dezelfde categorieën 
als woorddictee) 

 

Maandag 16 maart Taaltoets thema 5 - Themawoorden 
- Van twee zinnen één zin maken met 

een voegwoord 
- De persoonsvorm als er je of jij 

achter staat 
- Het gezegde vinden in een zin 
- Samengestelde werkwoorden 

 

Maandag 16 maart Rekenen blok B1 
Minimum en 
Project 
 

Belangrijkste doelen: 
- Handig rekenen met keersommen  
- Windroos/windrichtingen 
- Handig optellen en aftrekken tot 

1000  

 



- Verkenning van getallen tot 20.000 
- Eerste verkenning op breuken, taart 

verdelen/stokbrood. 6x15=/60x15 
- Vermenigvuldigen tot 10.000  

 
- Tijd, minuten en seconden  

        -       Kolomsgewijs aftrekken tot 1000  
        -       Werken met een kalender 

Woensdag/donderdag 
16/17 maart 

Rekenen blok B6 
Basis 

Hierboven vermeld.  

Vrijdag 20 maart Topografie Blok 3 - blad 2 – Oost-Nederland wateren en 
streken 

 

 

Spelling, taal en rekenen worden in de lessen behandeld en kan eventueel thuis geoefend 

worden. 

Topo, graag thuis oefenen en leren. 

Begrijpend lezen, de kinderen krijgen nog een toets deze periode. Hier is niet voor te leren. 

De resultaten komen in ParnasSys te staan. 

Vriendelijke groetjes! 


