
Doelen Blok 2 Natuur groep 5 

Doelen Taal 

Wat ga je leren: 

1. Door naar een afbeelding te kijken, leer je over een woord en je leert tien woorden. 

2. De hoofdzaken uit de tekst te halen. 

3. Je leert wat een bijvoeglijk naamwoord is. 

4. Je leert het verschil tussen een feit en een mening. 

5. Door naar meer afbeeldingen te kijken, leer je meer over een woord. Je leert tien woorden. 

6. Informatie te verdelen in wat nieuw is en wat je al weet. 

7. Je leert wat een voorzetsel is. 

8. Hoe je een meningtekst schrijft. 

9. Woorden door een omschrijving te maken bij een afbeelding.  Je leert tien nieuwe woorden. 

10. Aantekeningen maken terwijl je luistert. 

11. Wat een telwoord is. 

12. Je leert hoe je een verslag schrijft. 

Doelen Spelling: 

Je leert: 

1. Klanwoorden met –eer, -eur, -oor correct te schrijven. 

2. Onthoudwoorden met f- correct te schrijven. 

3. Regelwoorden te herhalen met meer lettergrepen. 

4. Samenstellingen correct te schrijven. 

5. Onthoudwoorden met v- beter te schrijven. 

6. Herhalen klankwoorden met sch en schr 

7. Regelwoorden op –a, -o, -u, en –ee. 

8. De categorieën van blok 2 te herhalen. 

9. Regelwoorden te herhalen met meer lettergrepen. 

 

Doelen begrijpend lezen 

Je leert: 

1. Wat een register is en hoe je daarin trefwoorden kunt opzoeken. 

2. Te voorspellen waar een tekst over gaat. 

3. Bij een vraag het juiste stukje tekst te kiezen. 

 

 

 

 

 



Woordenschat Taal blok 2 

 



Woordenschat Begrijpend lezen blok 2 

 

 

  



 

 

 

 



500 gKies uit:

7 + 08 =

7 + 38 =

17 + 48 =

17 + 59 =

27 + 69 =

15 - 08 =

25 - 08 =

35 - 18 =

a Hoeveel kinderen

 in 3 rijen?

 in 6 rijen?

 in 5 rijen?

 in 9 rijen?

 in 7 rijen?

b Hoeveel pennen

 in 5 bakjes?

 in 7 bakjes?

 in 10 bakjes?

 in 3 bakjes?

 in 6 bakjes?

47 - 18 =

47 - 38 =

460 + 006 =

920 + 030 =

800 + 002 =

550 + 010 =

460 + 200 =

366 - 060 =

366 - 006 =

366 - 300 =

405 - 005 =

451 - 050 =

cm

a b

d

e

c

1 kg 5000 kg 5 g 1500 g

Ik kan optellen en aftrekken tot en met 1000 Ik kan optellen en aftrekken tot en met 100 Ik kan de keersommen maken

Ik kan het juiste gewicht kiezen Ik kan de maat kiezen waarmee je

het beste kunt meten

Boek 5a blok 2: De stad in
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cm m km
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