
Doelen Blok 2 Natuur groep 6 

Doelen Taal 

Wat ga je leren: 

1. Werkwoorden met een serie afbeeldingen en je leert vijftien woorden. 

2. Informatie te kiezen en te gebruiken. 

3. Wat een persoonlijk voornaamwoord is. 

4. Een doetekst schrijven. 

5. Wat een netwerk is en hoe je woorden daarmee kunt onthouden. Je leert vijftien woorden. 

6. Dat je afkortingen, tekeningen en pijlen in je aantekeningen kunt gebruiken. 

7. Wat een bezittelijk voornaamwoord is. 

8. Duidelijk instructie schrijven. 

9. Dat je meer over woorden kunt onthouden als je ze in meer netwerken zet en je leert vijftien 

woorden. 

10. Aantekeningen te maken terwijl je luistert. Je krijgt tips om dit kort en duidelijk te doen. 

11. Wat een hele werkwoord is en hoe je de verschillende persoonsvormen noemt. 

12. Informatie te kiezen voor een weettekst. 

Doelen Spelling: 

Je leert: 

1. De termen hele werkwoord en persoonsvorm. 

2. Onthoudwoorden met ou correct te schrijven. 

3. Regelwoorden te herhalen met meervouden van woorden op –f en –s . 

4. De ik-vorm van werkwoorden correct te schrijven. 

5. Onthoudwoorden waarin de klank  /ie/ geschreven wordt als i. 

6. Klankwoorden te herhalen met ng en nk 

7. De hij-vorm van werkwoorden correct te schrijven. 

8. De categorieën van blok 2 te herhalen. 

9. Woorden te herhalen met meer lettergrepen. 

 

Doelen begrijpend lezen 

Je leert: 

1. Hoe je in een register trefwoorden kunt opzoeken. 

2. Te voorspellen waar een tekst over gaat door voor het lezen de tekst te verkennen. 

3. Een geschikt tekstdeel te kiezen bij een informatieve vraag.. 

 

  



 

 



Woordenschat Begrijpend lezen 

 

 

 

 

 

 

 



 



2877 2500  3000

2709 2500  3000

3550 3500  4000

1998 1500  2500

2464 2000  2500

4389 3500  4500

6459 5500  6500

3190 2500  3500

3501 3000  4000

5499 5000  6000

Ik kan cijferend optellen met deelantwoorden Ik kan het getal kiezen dat het dichtst bij ligt

Ik kan een staafdiagram invullen Ik kan oppervlakte en omtrek berekenenIk kan de getallen in het schema zetten en

in letters schrijven

Boek 6a blok 2: Het museum

1000
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Schrijf het getal op:
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vierduizend vijftien

tuin
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