Leerdoelen groep 6
Hieronder leest u een aantal dingen die uw kind leert in groep 6. De lijst is uiteraard niet volledig,
maar het geeft wel een globaal beeld van de doelen waaraan uw kind dit schooljaar werkt.

Spelling:
lange klank, korte klank
klinkt als tsie, je schrijft tie
klinkt als ies, je schrijft isch
eindstuk – teit
woorden met ei of ij
woorden met ou of au
woorden met ie als i
‘s woorden
zje woorden
meervoudwoorden op ‘s en -en
werkwoorden

halen, hallen
politie
kritisch
universiteit
einde, tijd
fout, blauw
liter
‘s avonds
garage
zegel-zegels, hond-honden
alle persoonsvormen tegenwoordige tijd; ik loop,
jij loopt, loop jij?

Taal:
Woordsoorten benoemen
Vrijwel alle woordsoorten worden benoemd.

Zinsdelen benoemen
persoonsvorm
onderwerp
gezegde (alle werkwoorden in de zin)
Woordvorming
enkel- en meervoud samenstellingen

persoon 1e, 2e, 3e
Woordbetekenis
directe en indirecte rede

voorzetsel, voegwoord, zelfstandig naamwoord,
lidwoord, bijvoeglijk naamwoord (voorbeelden:
zie groep 4 en 5)

Ik fiets naar school.
wie/wat + persoonsvorm: Ik fiets naar school.
Wij gaan naar school fietsen.

paard + stal= paardenstal
rijst + pap = rijstepap
dame + fiets = damesfiets
ik, je/jij, u, hij, zij, het

direct: Toen zie ze tegen me: “Ik wil je nooit
meer zien.”
indirect: Toen zie ze tegen me dat ze me
nooit meer wilde zien.

leenwoord

überhaupt, computer

Begrijpend lezen
samenvatten, ophelderen, verbanden leggen

zorgen dat je begrijpt wat je leest

Soorten teksten herkenen en schrijven
beschrijvende teksten
creatieve teksten
werkstuk

verslag, een beschrijving geven
verhaal, dialoog
thema: aardrijkskunde

Spreken
gesprekken
presentatie

informatie uitwisselen, standpunt verdedigen
n.a.v. het werkstuk

Rekenen:
optellen en aftrekken tot 1000

643+289=

vermenigvuldigen met getallen tot 1000

9x238=, 23x333= kolomsgewijs en uiteindelijk
cijferend rekenend
982:6= eerst met de herhaald x10 aftrekken,
uiteindelijk in staartje
bedragen als €25,95 samenstellen en tellen
betalen en terugkrijgen: Ik betaal met €50 en
het kost €48,95.Hhoeveel krijg ik terug?
verkenning begrip lengte en omtrek
omzetten dan de ene maat in de andere: 4 l = …
cl
aflezen van een maatbeker
inhoudsmaten omrekenen: l = … ml
deel van een hoeveelheid bepalen: ¼ van een
plank van 120 cm=…
geheel bepalen op basis van een geheel: 10= ¼,
wat is dan 4/4?
2
/4 = 1/2

delen met grote getallen tot 1000
geld

lengte en omtrek

inhoud in liters
betekenis van breuken

breuken vereenvoudigen

Wereldoriëntatie:
bijzondere families

Wereldse kinderen: Hoe is het leven van jou en
van andere kinderen in Nederland? En hoe leven
kinderen in andere delen van de wereld?

natuurlijke aanpassers

Bijzondere bewoners: Planten en dieren zijn
goed in overleven en passen zich aan, maar lukt
dat altijd?
Dit wil ik zeggen: Op welke manieren brengen
mensen hun boodschap over? Waarom doen ze
dat?
Klimaatkenners: Wat is weer, wat is klimaat? En
welke gevolgen kan de klimaatverandering voor

communicatie is alles

wereldse kwesties

de aarde hebben?
de groene wereld

De groene fabriek: Wanneer noem je een bedrijf
“groen”? Wat komt er allemaal kijken bij het
opzetten van een groene fabriek?

Engels:
De volgende thema’s komen aan bod: contact met ander mensen, boodschappen doen, het
dagelijkse leven, reizen, gezondheid en welzijn, woonomgeving, de omgeving, kennis van de
vreemde taal. In de lessen zijn luister- en spreekoefeningen opgenomen en worden binnen de
thema’s standaardzinnen geoefend (Hello, how are you? My name is…). De nadruk ligt echter op het
vergroten van de woordenschat in het Engels.

