Leerdoelen groep 8
Hieronder leest u een aantal dingen die uw kind leert in groep 8. 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
c als s en c als k
tussen –n en -s
Engelse en Franse leenwoorden
meervoud komma ‘s
meervoud tremawoorden
meervoud onbeklemtoonde i

halen, hallen
politie
kritisch
race, cake
stationsklok, pannenkoek
cake, laptop
lolly’s
zeeën, ideeën
monniken, perziken

Taal:
Woordsoorten benoemen
Vrijwel alle woordsoorten worden benoemd.

Zinsdelen benoemen
lijdend voorwerp
meewerkend voorwerp
bepaling

Woordvorming
voltooid en onvoltooide tijd
samenstelling
Woordbetekenis
synoniem
letterlijk en figuurlijk
spreekwoorden en gezegden

Begrijpend lezen
samenvatten, ophelderen, verbanden leggen

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

wie of wat: Mijn vader schildert de deur.
aan/voor wie: Hij heeft Sanne een cadeau
gegeven.
wanneer, hoe, waar: We maakten gisteren een
wandeling in het park.

Ik heb gelezen. Ik lees/las.
week + blad = weekblad

afwas - vaat, portemonnee - beurs
De tuin netjes maken met een hark. Hij is een
stijve hark.
De appel valt niet ver van de boom. De hand in
eigen boezem steken.

zorgen dat je begrijpt wat je leest

Soorten teksten herkennen en schrijven
beschrijvende en doelgerichte teksten
creatieve teksten
informatieve teksten
werkstuk

boodschappenlijst, recept, brief, e-mail
rijm, blog, lied, gedicht
samenvatten en aantekeningen maken
thema: burgerschap

Spreken en luisteren
presentatie, interview, discussie
actief luisteren

onderwerp voor presentatie is vrije keuze
verbaal en non-verbaal bevestigen

Rekenen:
optellen en aftrekken
vermenigvuldigen
delen met grote getallen
gewicht, oppervlakte, inhoud
lengte en omtrek
schattend rekenen
verhoudingsproblemen

rekenmachine
rekenen met procenten

relatie tussen breuken en kommagetallen

sommen tot en met 1.000.000: 978202-18372=
kommagetallen: 6,142+10,729=
van grote getallen 23x 124=
en van kommagetallen
delen met en zonder rest: 1892:13 = oplosbaar
met ‘staartje’
omzetten van de ene maat in de andere: 1 ton =
1000 kg, 1 m3= ..l, oppervlaktematen omrekenen
omzetten van alle lengtematen: 4 dam = … cm
61x28 wordt 60 x30, 753:50 wordt 750:50
verhoudingsproblemen oplossen waarbij de
relatie niet direct te leggen is: in 6 taxi’s kunnen
18 kinderen, dus met 5 taxi’s kunnen .. kinderen
( 6/18 = 5/.. )
Rekensom uit een verhaal halen en uitrekenen
op de rekenmachine.
procenten uitrekenen, uitgangspunt zijn de
ankerpunten: 100%, 75%, 50%, 33,3%, 25%,
20%, 12,5%, 10%, 5%, 2%, 1%
breuken, verhoudingen en percentages om
kunnen zetten in elkaar

Wereldoriëntatie:
bijzondere families

natuurlijke aanpassers
communicatie is alles

wereldse kwesties
de groene wereld

Fantastische families: Families zijn belangrijk in
alle tijden. Welke families uit de geschiedenis
hebben een belangrijke betekenis gehad?
Op leven en dood: Survival of the fittest in de
natuur. Is het erg dat dieren (uit)sterven?
Datadelers: Hoe communiceren mensen met
elkaar? Was dat vroeger anders? Hoe belangrijk
is data en privacy?
Oorlog en Vrede: Hoe is het leven tijdens een
oorlog? En wat gebeurt er daarna?
Eerlijk design: Hoe kunnen nieuwe ontwerpen
ervoor zorgen dat we beter met de wereld
omgaan? Welke ideeën zijn er nu al en wat zou
er in de toekomst nog meer kunnen?

Engels:
De volgende thema’s komen aan bod: persoonlijke gegevens, eten en drinken, vrije tijd en hobby, de
weg vragen en wijzen, onderwijs en opleiding, beroepen, woonomgeving. 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.
Voor een repetitie leren de kinderen woordjes en korte zinnen.

