
Blok 6 samen leven 

 

Doelen Taal 

1. Je leert woorden die te maken hebben met werk zoeken. Je leert vijftien woorden. 

2. Je leert je mening verdedigen met argumenten. 

3. Je leert wat het lijdend voorwerp is. 

4. Je leert een boekverslag schrijven. 

5. Je leert leenwoorden en vaktaal uit de keuken. Je leert vijftien woorden. 

6. Je leert argumenten voor en tegen gebruiken. Je leert onderhandelen. 

7. Je leert wat het meewerkend voorwerp is. 

8. Je leert een verslag schrijven van een experiment. 

9. Je laat zien dat je achter de betekenis van moeilijke woorden kunt komen. 

10. Je leert debatteren. 

11. Je leert wat een bepaling is. 

12. Je leert informatie kiezen voor een werkstuk. Je leert titels en kopjes in je werkstuk zetten. 

 

 

Doelen Spelling 

 

1. Je leert klankwoorden met vaste stukjes achteraan.  

2. Je leert onthoudwoorden: struikelblokken. 

3. Je herhaalt onthoudwoorden met /g/=ch, /zj/=g en /sj/=ch. 

4. Je leert  van werkwoorden de voltooide deelwoorden schrijven. 

5. Je leert onthoudwoorden met /s/=c, /k/=c en /kt/ =ct. 

6. Je herhaalt persoonsvormen verleden tijd van zwakke werkwoorden op –gen. –chen, -ven, -zen, -ten 

en -den 

7. Je leert werkwoorden met ge-, be-, ver-, her-, en ont-. 

8. Je herhaalt de woorden van blok 6 

9. Je herhaalt woorden met meer lettergrepen. 

 

Doelen Begrijpend lezen 

 

1. Je leert informatie uit een tabel of schema te halen en informatie in een tabel of schema in te vullen. 

2. Je leert een aantal veel voorkomende verbanden tussen alinea's te herkennen. 

3. Je leert hoe je een samenvatting kunt maken van een weettekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Taalbeschouwing blok 6 

 



 



  



  



  



 





  



 

 



Ik kan de oppervlakte uitrekenen van

onregelmatige "guren

Ik kan het verschil uitrekenen

Ik kan de miljoenen anders opschrijven

a b

c d

1 cm2

0,6 miljoen

2,5 miljoen

700000

5,4 miljoen

400000

1,8 miljoen

0,8 miljoen

2,1 miljoen

900000

2,2 miljoen

. . . miljoen

. . . miljoen

. . . miljoen

. . . miljoen

. . . miljoen

1500000  = . . . miljoen


