
 Rooster en huiswerk  GROEP 5 GROEP 6  
11  juni (ma) Gym van meester Martijn Gym van meester Martijn 

12 juni (di) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begin maken (ook 
woensdag) met rekentoets blok 
3B met de volgende doelen: 

Ik weet hoe ik plus –en 
minsommen moet maken tot 
en met 1000. 

Ik weet hoe ik de tafels boven 
de tafel van 10 moet 
uitrekenen. 

Ik weet hoe ik moet delen met 
rest. 

Ik weet hoe ik de juiste 
inhoudsmaat kies (l, dl) bij het 
juiste plaatje. 

Ik weet hoe ik de oppervlakte 
van een figuur moet 
uitrekenen. 

Ik weet hoe ik de omtrek van 
een figuur moet uitrekenen. 

Ik weet hoe ik getallen 
opschrijf in cijfers en in letters. 

Ik weet hoe ik een getallenrij 
moet afmaken. 

 

Begin maken (ook 
woensdag) met rekentoets blok 
3A met de volgende doelen: 

Ik weet hoe ik plus –en 
minsommen moet maken tot 
en met 10.000. 

Ik weet hoe ik moet afronden 
(≈) op tientallen, honderdtallen 
en duizendtallen.  

Ik weet hoe ik lengtematen (m, 
dm, cm) moet omrekenen. 

Ik weet hoe ik inhoudsmaten (l, 
dl, cl, ml) moet omrekenen. 

Ik weet hoe ik moet uitrekenen 
hoelang iemand nog moet 
wachten (tijdsduur) 

Ik weet hoe ik een getallenrij 
moet maken. 

Ik weet hoe ik lengtematen (m, 
cm) als kommagetal moet 
schrijven. 

Ik weet hoe ik de juiste som uit 
een verhaal kan halen. 

 

13 juni (wo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekentoets blok 3B afronden 
 
Spellingtoets blok 7 met de 
volgende doelen: 
 

Ik weet hoe ik woorden met 
twee keer een –e achteraan die 
klinkt als –u  moet schrijven 
(knabbelen). 

Ik weet hoe ik woorden met 
een lange klank aan het eind 
van een klankgroep moet 
schrijven (molen). 

Ik weet hoe ik woorden waarin 
de –f (als je hem langer maakt) 
verandert in een –v en de –s 
(als je hem langer maakt) 
verandert in een –z moet 
schrijven. (grijze muizen). 

Ik weet hoe ik woorden met –
acht, -echt, -icht en –ucht moet 
schrijven (specht). 

Ik weet hoe ik woorden met –ig 
die klinkt als –ug moet 
schrijven (dertig). 

Ik weet hoe ik woorden met –
lijk die klinkt als –luk moet 
schrijven (heerlijk). 

 

Rekentoets blok 3A afronden 



14 juni (do) Rekentoets blok 3B afronden 
 
Huiswerk: 
 
- redactiesommen 
 
Gym van meester Martijn 

Rekentoets blok 3A afronden 
 
Huiswerk: 
 
- redactiesommen 
 
Gym van meester Martijn 
 
Spellingtoets blok 7 met de 
volgende doelen: 
 

Ik weet hoe ik woorden met -
teit moet schrijven (majesteit). 

Ik weet hoe ik woorden met 
een lange klank aan het eind 
van een klankgroep moet 
schrijven (molen). 

Ik weet hoe ik woorden met 
een korte klank aan het eind 
van een klankgroep moet 
schrijven (mollen). 

Ik weet hoe ik de 
persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd moet 
schrijven (werkwoorden). 

Ik weet hoe ik de 
persoonsvorm in de verleden 
tijd moet schrijven (zwakke 
werkwoorden). 

Ik weet hoe ik woorden met –
heid moet schrijven (gladheid). 

Ik weet hoe ik woorden met 
meervoud op ‘s moet schrijven 
(auto’s). 

Ik weet hoe ik woorden met 
twee keer een –e achteraan die 
klinkt als –u  moet schrijven 
(knabbelen). 
 

 

15 juni (vr) 
 

 

 


