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Inleiding 
 

Voor u ligt het Westwijzer Doelenboek. In dit document staan de leerdoelen beschreven die we op onze 
school met de kinderen realiseren. Deze leerdoelen zijn afgeleid van de Kerndoelen voor het Primair 
Onderwijs.  
De opbouw van het doelenboek ziet er als volgt uit: 
 

De letter E staat voor Eind, het getal erachter voor het leerjaar. Een E5 leerdoel is dus een leerdoel 
dat in principe Eind leerjaar 5 behaald zou moeten zijn. 
De letter M staat voor Midden, het getal erachter voor het leerjaar. Een M6 leerdoel is dus een 
leerdoel dat in principe halverwege leerjaar 6 behaald zou moeten zijn. 

 

E5 Ik ken alle tafels t/m 10 uit het hoofd.  

E5 Ik kan x-sommen maken met tafels groter dan 10 door te splitsen.  

E5 Ik kan delen met rest.  

M6 

Ik kan rekenvragen uit de context halen en rekenverhalen maken bij bepaalde 

sommen.  

M6 Ik weet wat er bedoeld wordt met het begrip minimaal.  

 

In de eerste kolom worden de doelen waaraan de komende periode gewerkt wordt, LICHTBLAUW 

gemarkeerd. Alle andere doelen (die al aan orde geweest zijn of verder in de toekomst liggen)  blijven wit. 

 

In de laatste kolom worden de doelen die behaald zijn met GROEN gemarkeerd en de doelen waaraan nog 

verder gewerkt moet worden met ORANJE. 
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Ontwikkelgebied: Sociaal Emotioneel 

   

 

 
Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en  
Psychische gezondheid van henzelf en anderen 
  

Niveau Spelontwikkeling Behaald 

Start  Ik speel eenvoudige gezelschapsspelletjes o.l.v. volwassene.  

Start  Ik doe mee met korte groepsactiviteiten: kringspel of liedjes.  

Start  Ik bouw eenvoudige bouwwerken.   

M1 Ik speel (regel)spel met andere kinderen en kan me nog niet aan de regels houden.  

M1 Ik heb fantasie als ik speel en kan dingen verbeelden.   

M1 Ik deel mijn speelgoed. Ik speel nog niet echt samen.   

E1 Ik kan zelf mijn spel bedenken.  

E1 Ik speel en bedenk met andere kinderen een spel en ga dit spelen.   

M2 Ik kies bewust materiaal voor bij mijn spel.  

M2 Ik bedenk vooraf wat ik wil maken en spelen. (spelideeën)  

E2 Ik verzin gedurende het spel nieuwe dingen.  

E2 Ik maak met andere kinderen afspraken wie en wat speelt bij een spel.  

E2 Ik speel met andere kinderen een samenhangend (spel)verhaal.  

Niveau Betrokkenheid bij eigen groei. Behaald 

E3 Ik kijk hoe de leerkracht een taak aanpakt en neem deze aanpak over.  

E3 Ik maak gebruik van een wachtwerkje als ik vastloop.  

E3 Ik luister eerst naar de gehele instructie, voordat ik aan de opdracht begin.  

E3 Ik werk 15 minuten zelfstandig aan een taak.  

E3 
Ik maak een langdurige opdracht af als daar af en toe aanwijzingen voor worden 
gegeven.  

E3 Ik werk harder door om een taak af te krijgen als de leerkracht dit aangeeft.  

E3 Ik beoordeel hoe ik mijn taak gedaan heb.  

E3 Ik zoek een fout op als een leerkracht vraagt nog eens goed te kijken.  

E4 Ik geef aan wanneer ik toe ben aan een moeilijkere taak.  

E4 Ik weet van mezelf welke taken ik liever uitstel of niet uitstel.  

E4 Ik werk 30 minuten zelfstandig aan een taak.  

E4 Ik kan vertellen hoe ik vind dat ik mijn taak heb gemaakt.  
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E4 Ik kan aangeven wat ik moeilijk vond en hoe ik het heb opgelost.  

E4 Na het maken van een taak controleer ik of ik alles goed heb gedaan.  

E4 
Ik begin aan een volgende taak waarvan ik weet dat ik deze zelfstandig mag en kan 
doen.  

M5 Ik volg schriftelijke instructies op.  

M5 Ik houd zelf de tijd in de gaten om op tijd het werk af te krijgen.  

M5 Ik zie dat ik groei in mijn leren.  

M5 Ik kan aangeven in welke vakken ik goed en in welke vakken ik minder goed ben.  

E5 Ik werk 45 minuten zelfstandig aan een taak.  

E5 Ik kijk na een taak of ik alles goed gedaan heb*.  

E5 Ik werk door ook al is het onrustig om me heen.  

E6 

Ik verbeter mijn gemaakte fouten. 
(verbeteren door de som opnieuw uit te rekenen + inzien dat je fouten maakt vanuit 
jezelf of m.b.v. de leerkracht)  

E6 Ik werk 1 uur zelfstandig aan een taak.  

E6 Ik kan vertellen op welke manier ik mijn werk heb aangepakt.  

E7 Ik werk een langere tijd aan een taak die ik niet leuk vind of die niet lukt.  

E7 Ik geef vooraf aan wanneer ik tevreden ben met mijn werk.  

E7 Ik evalueer mijn eigen werkgedrag.  

E7 Ik weet wat de gevolgen zijn van mijn eigen gedrag.  

E8 Ik reageer op negatieve feedback door (te zeggen) iets te proberen te veranderen.   

E8 Ik weet of ik een uitgevoerde taak goed heb voorbereid en uitgevoerd.  

   

Niveau Betrokkenheid bij de groei van een ander. Behaald 

E3 
Ik werk langere tijd samen met medeleerlingen bij het uitvoeren van een 
gezamenlijke opdracht.  

E3 
Ik voer zonder aansporing mijn deel van de taken uit bij het samenwerken met een 
medeleerling.  

E3 Ik luister actief naar een ander. 
 

E3 Ik help een ander als ik merk dat iets niet lukt. 
 

E3 Ik geef de ander ruimte om te groeien. 
 

M4 Ik kan aan een ander voordoen hoe de taak gedaan moet worden.  

M4 Ik luister naar iemand die iets vertelt en kan hier vragen over stellen.  

E4 Ik kan een kind helpen dat hulp nodig heeft.  

E4 Ik geef tips en tops over het werk van een ander.  

E7 Ik leg leerstof aan anderen uit.  
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E7 Ik help ook medeleerlingen die ik minder aardig vind, wanneer dit wordt gevraagd.  

E7 Ik geef de ander de tijd om over een keuze na te denken.  

E7 Ik kan kwaliteiten en kenmerken van andere leerlingen benoemen.  

E8 Ik bespreek met anderen hoe ik mijn project heb aangepakt.  

E8 Ik noem argumenten waardoor een ander tot een andere keuze kan komen.  

E8 Ik val iemand anders niet in de rede met mijn eigen verhaal.  

Niveau Welbevinden in relatie tot jezelf - Zelfbeeld Behaald 

Start Ik kan even wachten als iets niet meteen kan.  

M1 Ik voel mij trots als iets lukt en kan schaamte voelen  

M1 Ik leef mee in de dagelijkse dingen die er gebeuren.  

M1 Ik zie en benoem of een ander blij, boos, bang of verdrietig is.  

E1 Ik vertel over mijn gedrag.  

E1 Ik begrijp alleen mijn gedrag en snap nog niet wat de ander wil.  

M2 Ik merk dat ik de dingen kan doen zoals ‘ik’ het wil.  

M2  Ik benoem en herken meer emoties bij mezelf en bij anderen.  

M2 
Ik ervaar dat mijn gedrag en gevoelens anders zijn in verschillende situaties. ( Voor 
welke dingen ben ik bang, wie vind ik aardig?)  

E2 Ik weet wat ik kan en niet kan.  

E2 Ik weet of ik iets doe wat wel of niet mag.  

E2 Ik voel zelf aan of ik trots ben of iets heb gedaan waarvoor ik me schaam.  

E2 Ik besef dat een ander anders denkt.  

E3 Ik vertel een ander over mijn gevoel. 
 

E3 Ik kom voor mezelf op bij ongewenste aanrakingen of uitingen.  

E3 Ik zeg het als ik word overgeslagen of als iets wat beloofd is wordt vergeten.  

E3 Ik durf een andere keuze te maken dan een vriend.  

E3 Ik herken gevoelens van boosheid bij mezelf.  

M4 Ik maak grapjes.  

M4 Als ik iets vertel of vraag, kunnen anderen mij goed verstaan.  

M4 Ik kan vertellen waar ik goed in ben.  

M4 Ik vraag de ander te stoppen als die iets doet wat ik niet leuk vind.  

E4 Ik durf een andere keuze te maken dan een bazig persoon in de klas.  

E4 Ik reageer positief op complimenten.  

E4 Ik houd een presentatie voor de klas.  
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E4 Ik stel mezelf voor aan onbekende kinderen van mijn eigen leeftijd.  

E4 Ik kan aangeven dat ik op dat moment niet over mijn gevoelens wil praten.  

E4 Ik blijf bij mijn mening wanneer ik heb gezegd dat ik iets niet wil.  

E4 Ik probeer een ruzie op te lossen door te praten.  

M5 Ik weet welke stappen ik moet zetten om rustig te blijven wanneer ik boos word.  

E5 Ik vraag bedenktijd als ik het moeilijk vind om te kiezen.  

E5 Ik vraag de mening van een ander als ik moeilijk een keuze kan maken.  

E6 Ik geef mijn mening over een onderwerp uit het nieuws.  

E7 Ik ben zelfverzekerd bij het houden van een presentatie voor de klas.  

E7 Ik neem opbouwende kritiek in ontvangst zonder boos te worden.  

E7 Ik accepteer situaties waaraan niets te veranderen valt.  

E7 Ik verwoord gevoelens van schaamte over mijn innerlijk.  

E7 Ik kan een aantal kwaliteiten en kenmerken van mezelf benoemen.  

E8 Ik geef een presentatie voor een willekeurige groep – ouders, andere klassen.   

E8 Ik zoek hulp wanneer opkomen voor mezelf geen effect heeft op een ander.  

E8 Ik benoem dat er situaties zijn waarin ik niet wil of kan kiezen.  

E8 Ik ga goed om met gevoelens van eenzaamheid.  

E8 Ik kom op voor mezelf bij ongewenste aanrakingen of uitingen door dit te zeggen.  

   

Niveau Welbevinden in relatie tot volwassenen Behaald 

Start Ik maak contact met de leerkracht 
 

M1 Ik ben gericht op de leerkracht en of een ander kind. 
 

M1 Ik geniet van activiteiten in kleine groep. 
 

M1 Ik heb de leerkracht nodig om te weten wat ik kan doen. 
 

M1 Ik zoek vaker contact met de leerkracht.  

E1 Ik maak contact met leerkracht en andere kinderen.  

E1 Ik heb minder vaak de leerkracht minder vaak nodig.  

M2 Ik kan al meer zelf heb hiervoor de leerkracht niet nodig.  

M2 Ik onderneem al dingen zelf en reageer op wat de leerkracht vraagt.   

E2 
Ik stel vragen en ga in gesprek met de leerkracht. Ik heb minder vaak de hulp van de 
leerkracht nodig.  

E3 Ik waarschuw een leerkracht wanneer een ruzie van anderen uit de hand loopt.  

E3 Ik haal een leerkracht wanneer ik zelf een ruzie niet op kan lossen.  
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Niveau Welbevinden in relatie tot andere kinderen Behaald 

Start  Ik geniet van activiteiten in een klein groepje  

Start Ik maak contact met andere kinderen  

M1 Ik speel vaak naast een ander kind, het liefst alleen.   

M1 Ik heb ‘tussendoor' contacten.  

M1 Ik zoek contact om te laten merken dat ik een vriendje wil zijn.  

M1 Ik voel me op mijn gemak in mijn eigen groep.  

E1 
Ik praat en speel met andere kinderen, maar heb wel de voorkeur voor een bepaald 
kind.  

E1 Ik wacht op mijn beurt.  

M2 Ik zoek kinderen bewust op en maak hiermee contact.  

M2 Ik help een ander, ook als ik er geen zin in heb.   

E2 Ik praat en speel samen met verschillende kinderen.  

M2 Ik kom goed voor mezelf op in de groep.  

M2 Ik durf te zeggen dat ik iets (niet) leuk vind.  

E2 Ik speel voor een langere periode met dezelfde kinderen.  

E2 Ik kan vrienden maken als zij zich aanpassen aan mijn wensen.   

E2 Ik werk samen met andere kinderen aan een gezamenlijke opdracht  

E3 
Ik maak afspraken met een medeleerling over om beurten een voorwerp te 
gebruiken waar we beiden mee willen spelen.  

E3 Ik laat een ander met rust als die daar om vraagt of niet geholpen wil worden.  

E3 Ik spreek met een ander af wie wat gaat maken.  

E3 Ik aanvaard excuses van een ander.  

E3 Ik ga soms mee in de keuze van een ander.  

E3 Ik vertel waarom ik boos ben op een ander.  

E3 Ik luister wanneer een medeleerling vertelt dat hij iets anders voelt.  

E3 Ik herken gevoelens van blijdschap, angst, verdriet en boosheid bij een ander.  

E3 Ik laat een ander meespelen.  

E3 Ik bedank een ander als hij mij iets geeft of iets voor me doet.  

E3 Ik weet het verschil tussen goed en kwaad.  

E3 Ik geef de ander de tijd om over een keuze na te denken.  

M4 Ik vertel een idee aan de klas.  

E4 Ik houd rekening met wat een ander kan.  

E4 Ik kan vertellen wat een ander goed kan.  
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E4 Ik geef een compliment over iets dat een ander goed kan.  

E4 Ik doe iets aardigs voor een ander.  

E4 
Ik weet wanneer ik iemand om hulp kan vragen of wanneer ik nog even moet 
wachten.  

E4 Ik laat een ander uitpraten bij het oplossen van een ruzie.  

E4 Ik zeg nee tegen een idee van een ander dat ik niet leuk vind.  

E4 Ik houd rekening met de wensen van een ander.  

E4 Ik weet wat het verschil is tussen ruilen en lenen.  

E4 Ik herken of iets expres of per ongeluk is gebeurd.  

E4 Ik verzin een oplossing bij een ruzie.  

M5 Ik zeg op een aardige manier dat ik een idee van een ander niet leuk vind.  

E5 Ik merk of iemand de situatie grappig vindt of niet en pas mijn gedrag hierop aan.  

E5 
Ik kom voor mezelf op een goede manier op als ik de schuld krijg en het niet heb 
gedaan.  

E5 Ik reageer aardig op een idee van een ander.  

E5 Ik laat zien dat het me spijt en maak het goed met een ander.  

E5 Ik feliciteer een ander wanneer diegene wint bij een spel*.  

E5 Ik vraag een kind dat niemand heeft om mee te doen met een groepsactiviteit.  

E5 Ik maak afspraken over wie wat doet en houd me hieraan.  

E5 Ik praat met een ander over een afspraak die misliep.  

E5 Ik reageer zonder boos te worden als een ander iets zegt over mijn werk.  

E5 Ik kan een afspraak met een ander veranderen.  

E5 Ik heb respect voor de keuze van een ander.  

E5 Ik vertel een vriend wat ik wel en niet fijn vind in de vriendschap.  

E5 Ik kan mijn gedrag aanpassen als ik zie dat een ander het niet fijn vind wat ik doe.  

E5 Ik wacht met het oplossen van een ruzie tot ik en de ander rustig zijn.  

E5 Ik help iemand die iets naars heeft meegemaakt om te vertellen wat er is gebeurd.  

E5 Ik benoem wat andere kinderen boos kan maken.  

E5 Ik blijf rustig wanneer een ander boos reageert of mij de schuld geeft.  

E5 Ik troost een leerling die gepest wordt.  

E6 Ik weet wanneer ik me beter niet met een ruzie kan bemoeien.  

E6 Ik weet welke dingen er voor kunnen zorgen dat de ander zich anders gaat voelen.  

E6 Ik weet hoe een ander zich voelt.  

E6 Ik gun een ander iets leuks.  
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E6 Ik bied mijn excuses aan als ik een ander gekwetst heb.  

E6 Ik toon begrip voor de gevoelens van een ander bij ruzie.  

E6 Ik reageer op een leuk idee van een ander door samen een plan te maken.  

E6 
Ik vertel wat ik voel als een ander onaardig doet en mij de schuld geeft als ik het niet 
heb gedaan.  

E6 Ik ga goed om met een meningsverschil met een volwassene.  

E7 Ik toon respect voor de gevoelens van een ander.  

E7 Ik heb oog voor ieders kwaliteiten.  

E7 Ik pas mijn gedrag aan na terechte kritiek van een medeleerling.  

E7 Ik onderhandel met een medeleerling over een oplossing bij een ruzie.  

E7 Ik probeer mijn ‘fouten’ recht te zetten bij een ruzie.  

E7 Ik benoem vormen van hulp bij ruzie tussen anderen.  

E7 Ik geef feedback op een prettige manier.  

E7 Ik vertel bij navraag welk aandeel ik heb gehad bij onenigheid.  

E7 
Ik geef een ander de ruimte om zijn eigen mening te vertellen over iets dat we 
samen hebben meegemaakt.  

E7 Ik weet welke onderwerpen wel/niet geschikt zijn om grapjes over te maken.  

E7 Ik toon belangstelling voor een ander door vragen te stellen.   

E7 
Ik weet dat iemands persoonlijkheid een rol speelt bij het inschatten van de 
gevoelens van een ander.  

E7 Ik kom op voor een leerling die gepest wordt.  

E7 Ik ga aardig om met leerlingen die anders zijn dan anderen.  

E8 Ik geniet samen met anderen van een gedeeld succes.  

E8 
Ik geef mijn mening over een onderwerp, ook wanneer een meerderheid een andere 
mening heeft.  

E8 Ik merk het wanneer een ander zich gekwetst voelt en stem mijn gedrag hierop af.  

E8 Ik reageer vriendelijk wanneer een ander me iets voorstelt dat ik niet leuk vind.  

E8 Ik bedenk een compromis.  

E8 Ik bemiddel bij een ruzie tussen anderen.  

E8 Ik benoem dat een meningsverschil niet tot ruzie hoeft te leiden.  

E8 
Ik spreek een volwassene er op een goede manier op aan als deze zich niet aan de 
afspraken houdt.  

E8 Ik geef mijn mening over wat hoort en wat niet hoort.  

E8 Ik voorkom ruzie door de ander op tijd aan te geven dat hij/zij te ver gaat.  

E8 Ik voel aan wat foute grapjes zijn en stem mijn gedrag hierop af.  

E8 Ik kom op voor een leerling die (in groepsverband) wordt gepest.  
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E8 Ik zorg ervoor dat ik een ander niet kwets.  

E8 Ik verwoord beide standpunten bij een ruzie tussen mijn partij en een tegenpartij.   

   

Niveau Doelgerichtheid bij eigen groei / taakgerichtheid en zelfstandigheid Behaald 

Start Ik kan zelf mijn jas uitdoen, gymschoenen aandoen en mijn fruit in de bak leggen. 
 

M1 Ik los zelf problemen op.  

M1 Ik geef aan wat ik wil doen of hebben.  

M1 Ik begrijp al als anderen iets tegen mij zeggen en weet wat ik dan kan doen.  

M1 Ik begrijp wat anderen tegen mij zeggen en weet wat ik dan kan doen.   

M1 Ik geef aan als ik hulp nodig heb.  

M1 Ik kan zelf mijn tas, drinkbeker, en fruitdoos pakken en openmaken.   

E1 Is werk een langere tijd (10 minuten) aan een taakje zonder hulp van een ander.   

M2 
Is werk gedurende een langere tijd (15 minuten) geconcentreerd aan een duidelijke 
opdracht werken.  

M2 Ik kan een moeilijke taak maken als die goed is opgedeeld door de leerkracht.   

M2 Ik pak mijn werkjes zelf en ruim deze ook zelf op.  

E2 Ik maak zelfstandig een gestructureerde taak. Steun van de leerkracht vind ik fijn.  

E3 Ik zorg voor een overzichtelijke werkplek.  

E3 Ik zorg voor de juiste materialen, passend bij de opdracht.  

E3 Ik plan met hulp van de leerkracht twee taken achter elkaar.  

E3 Ik werk van links naar rechts en van boven naar onder.  

E3 Ik vertel in een paar stappen hoe ik mijn taak aanpak.  

E3 Ik denk van te voren na over wat ik wil vertellen.  

E3 Ik denk na voordat ik een keuze maak.  

E4 Ik bedenk en vertel hoe ik een taak aan ga pakken.  

E4 Ik zet door bij een taak die ik moeilijk of eng vind.  

E4 Ik vraag van te voren uitleg wanneer een taak niet duidelijk is.   

E4 Ik geef aan dat ik een uitleg niet begrijp.   

E4 Ik werk netjes en op een goed tempo.   

E5 Ik volg een stappenplan om een grotere taak uit te voeren.  

E5 Ik zet door wanneer een taak niet meteen lukt.  

E6 Ik plan zelfstandig meerdere taken achter elkaar binnen één vak.   

E6 Ik plan zelfstandig meerdere taken achter elkaar. 
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E6 Ik kan aangeven hoe lang ik over een bekende taak ga doen.  

E6 Ik las korte pauzes in wanneer ik me niet meer voldoende kan concentreren.  

E6 Ik houd bij meerdere taken goed in de gaten wat en wanneer het moet gebeuren.  

E6 Ik weet hoe en waar ik aan de informatie moet komen die ik nodig heb.  

E6 Ik kijk hoe een medeleerling een taak aanpakt en neem die manier over.  

E7 Ik kan mijn tijdsplanning bijstellen.  

E7 Ik kan prioriteiten stellen als ik meerdere taken moet doen.  

E7 Ik kan inschatten hoeveel taken ik binnen een bepaalde tijd af kan krijgen.  

E7 Ik kan informatie betekenisvol maken.  

E7 Ik schrijf moeilijke leerstof over.  

E7 Ik arceer leerstof.  

E7 Ik vraag hulp aan de juiste persoon.  

E7  Ik vraag hulp over hoe ik iets aan kan pakken.  

E7 Ik kan uitleggen waarom ik een bepaalde keuze heb gemaakt.  

E7 Ik beoordeel of ik de juiste prioriteiten heb gesteld.  

E8 Ik maak een plan voor de aanpak van een klein project.  

E8 Ik plan taken voor een vakgebied of huiswerk.  

E8 Ik maak een overzichtelijk en uitvoerbaar werkplan en voer dit uit.  

E8 Ik kan hoofd- en bijzaken onderscheiden.  

E8 Ik orden informatie.  

E8 Ik gebruik verschillende relevante bronnen om informatie te verwerven.  

   

Niveau Doelgerichtheid voor de groep Behaald 

E4 Ik weet wat een ander minder goed kan. 
 

E5 Ik leg me neer bij een beslissing van de groep. 
 

E5 Ik luister naar een ander die een idee heeft over een oplossing.  

E6 Ik help een ander om zijn/haar idee in de groep te vertellen.  

E6 Ik maak afspraken over wie wat gaat doen in de groep.  

E8 Ik wijzig een afspraak door de wijziging te motiveren.  
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Ontwikkelgebied: Taal en Spelling 

 

 
 

 

 

 
Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. 
Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer 
te geven.  
 
Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij 
het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven 
van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.  
 
Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in 
een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met 
argumenten te reageren. 
 
Kerndoel 10: De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling 
taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te 
verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.  
 

 

Niveau Auditieve waarneming Behaald 

Start Ik kan zinnen van 4 woorden zeggen.   

M1 Ik onthoud enkelvoudige opdrachten en voer ze uit.  

M1 Ik onthoud zinnen 4 - 6 woorden en zegt deze na.   

M1 Ik zeg een reeks van drie woorden na.  

E1 Ik onthoud tweevoudige opdrachten en voert ze uit.  

E1 Ik hoor het reactiewoord tussen andere woorden.  

E1 Ik zeg lange woorden na.   

M2 Ik onthoud zinnen van 7-9 woorden en zeg deze na.  

M2 Ik onthoud een versje van 4 of meer regels en zegt dit op.  

M2 Ik zeg een reeks van 4 woorden na.  

M2 Ik kan het verschil horen in een kort en lang woord. (Kok-Klok)  

M2 
Ik kan dezelfde klank herkennen in een reeks klanken. (Bv reactie woord; Ee in 
ee-i-e-ee-i) 

 

M2 Ik kan horen hoeveel woorden in een zin zitten. (Met blokjes leggen)  

E2 Ik hoor het verschil tussen woorden die op elkaar lijken. (neus-reus)  

E2 Ik benoem de eindklank van een woord.  

E2 Ik benoem de beginklank van het woord.  

E2 Ik kan klanken samenvoegen tot een woord. (B-U-S)  

E2 Ik rijm met eenvoudige woorden. (MKM).  

E2 Ik klap lettergrepen van woorden.  



Leerdoelenboek Westwijzer  

13 
 

Niveau Mondelinge taal Behaald 

Start Ik praat in 4 woorden. 
 

M1 
Ik spreek vrijwel alle klanken goed uit. Behalve r en sommige medeklinker 
combinaties. 

 

M1 Ik geniet van rijmpjes, verhalen en versjes.  

M1 Ik spreekt in uitgebreide enkelvoudige zinnen   

M1 Ik stel vraagzinnen  

M1 Ik praat over onderwerpen buiten het hier en nu. (bij de bakker, op vakantie..)  

M1 Ik probeer na te vertellen wat een ander verteld heeft.  

M1 
Ik kijk een ander aan als ik praat. Ik weet dat de vinger voor je mond stil zijn 
betekent. 

 

M1 
Ik verbuig de woorden dikwijls/ meestal goed behalve bij 
werkwoordvervoegingen. 

 

M1 
Ik gebruik bij het luisteren de prenten, gebaren en mimiek om het te begrijpen 
(SLO) 

 

E1 Ik spreek in eenvoudig samengestelde zinnen. ..(en)  

E1 Ik vertel een verhaal/gebeurtenis in enkele zinnen.  

E1 
Ik kan een tekening of stripverhaal maken van wat ik meegemaakt of geleerd 
heb (SLO) 

 

E1 Ik neem actief deel aan een gesprek (SLO)  

E1 
Ik kan vertellen wat ik gedaan heb, hoe ik het gedaan heb en wat ik ervan vond 
(reflecteren) (SLO) 

 

E1 Ik gebruik eenvoudige spreek- en luisterstrategieën (SLO)  

M2 Ik durf te vertellen in de kring. (Grote groep)  

M2 Ik spreekt in samengestelde zinnen en gebruik voegwoorden. (als, omdat etc..)  

M2 Ik kan duidelijk verwoorden wat ik bedoel.  

M2 Ik gebruik eenvoudige werkwoord- vervoegingen . (bv. lopen – liepen)  

M2 Ik kan vragen beantwoorden  

M2 Ik kan op gepaste wijze anderen om hulp vragen  

M2 Ik spreek de meervoudsvormen van zelfstandig naamwoorden goed uit  

M2 Ik kan een conclusie trekken naar aanleiding van een verhaal (SLO) 
 

M2 Ik kan een korte eenvoudige mondelinge presentatie geven (SLO)  

E2 
Ik kan een samengesteld verhaal vertellen van meerdere zinnen in 
chronologische volgorde 

 

E2 Ik vraag op de juiste manier om hulp.  
 

E2 Ik kan een eenvoudige leervraag bedenken (SLO)  

E2 Ik kan uitleggen wat ik van iets vind (SLO)  

M3 Ik wil graag vertellen in de kring.  

M3 Ik gebruik tegenstellingen in bijvoeglijk naamwoorden.  



Leerdoelenboek Westwijzer  

14 
 

M3 
Ik kan vragen stellen aan andere kinderen in de kring en gebruik daarbij 
verleden en voltooide tijd. 

 

M4/E4 Ik kan vragen stellen om informatie te verzamelen. 
 

M4/E4 

Ik kan een denkgesprek voeren, dit doe ik door: eerst zelf na te denken, mijn 
mening te geven, te luisteren naar de mening van de ander en te kunnen 
reageren op de ander. 

 

M4/E4 Ik weet hoe ik achter de betekenis van een woord kan komen.  

M4/E4 
Ik leer de betekenis van veel woorden die passen bij de thema’s van taal. Ik kan 
de betekenis bij een woord benoemen en andersom. 

 

M4/E4* 
Ik kan bij een gegeven woord een ander woord benoemen dat (ongeveer) 
dezelfde betekenis heeft. 

 

M4/E4* 
Ik weet wat een tegenstelling is en kan bij een gegeven woord de juiste 
tegenstelling benoemen. 

 

M4/E4* 
Ik kan van een rijtje woorden benoemen welk woord er niet bij hoort. Dit doe 
ik door de betekenis van de andere woorden wel aan elkaar te koppelen. 

 

E4 Ik kan het alfabet opnoemen.  

M5/E5 Ik kan aanwijzingen geven  

M5/E5 
Ik kan vragen stellen om informatie te verzamelen over een zelfgekozen of 
aangeboden onderwerp. 

 

M5/E5 

Ik kan een samenhangende beschrijving geven van dieren en/of voorwerpen 
en/of personen door een beschrijving te  geven van uiterlijk, beweging en 
gebruik/leefomgeving. 

 

M5/E5 
Ik kan overleggen in een denkgesprek en mijn mening onderbouwen met 
argumenten. 

 

M5/E5 Ik kan in goede volgorde over een onderwerp vertellen. 
 

M5/E5 
Ik kan presenteren voor een kleine/grote groep van een door mij gekozen 
onderwerp. 

 

M5/E5 Ik kan het verschil horen en verwoorden van inleiding, kern en slot. 
 

M5/E5 Ik kan woorden gebruiken die bij beroepen horen. 
 

M5/E5 Ik kan de clou van een mop, grap, gezegde of spreekwoord ontdekken. 
 

M5/E5 Ik kan een gesloten vraag stellen.  

M5/E5 Ik kan een open vraag stellen en op een correcte manier beantwoorden.  

M5/E5 
Ik kan het verschil zien tussen verschillende soorten teksten, bv uitdrukkingen, 
reclameteksten, geheimschrift en uitleggen. 

 

M5/E5 
Ik kan mijn woorden intensiever maken zodat een verhaal 
spannender/enger/liever wordt. 

 

M5/E5 Ik kan gevoelswoorden en eind-, midden-, en beginrijm gebruiken.  

M6 Ik vraag de betekenis van de woord na.  

M6 Ik kan figuurlijk taalgebruik herkennen.  

M6 
Sommige woorden hebben meerdere betekenissen.  
Ik kan vertellen en uitleggen wat een tegenstelling en wat een synoniem is. 

 

M6 
Ik kan een denkgesprek voeren waarbij ik: nadenk – mijn mening geef – luister 
naar de ander – reageer op de ander. 
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M6 
Ik kan meningen met elkaar vergelijken, bepalen waarin overeenkomsten 
zitten en vandaaruit samen een besluit nemen. 

 

M6 Ik begrijp waar een lied over gaat.  

M6 Ik begrijp de gevoelswaarde van woorden.  

M6 
Ik weet met welk doel ik informatie opzoek, weet de juiste te vragen te stellen 
om informatie te verzamelen. 

 

M6 
Ik kan beoordelen of ik de juiste informatie heb gevonden en kan nieuwe 
vragen stellen . 

 

E6 
Ik kan op basis van geluiden en woorden herleiden om wat voor een sprot dat 
het gaat. 

 

E6 Ik kan een instructietekst schrijven ( bij een spel ).  

E6 Ik kan een spel uitleggen.  

E6 Ik kan argumenten voor en tegen een mening geven.  

E6 Ik kan een ander overtuigen op basis van argumenten.  

E6 Ik kan mijn gedachten onder woorden brengen.  

E6 
Ik kan een presentatie geven naar aanleiding van een onderwerp/ project voor 
een kleine groep. 

Behaald 

M7 Ik kan vragen maken voor een interview.  

M7 Ik kan een dialoog bedenken.  

M7 Ik kan tips en tops goed onder woorden brengen.  

M7 
Ik kan een beschrijving geven waarbij ik kenmerken en bijzonderheden 
benoem. 

 

M7 Ik kan een gebeurtenis beschrijven.  

M7 
Ik kan goed verstaanbaar een verhaal voorlezen waarbij ik let op mijn 
stemgebruik. 

 

M7 
Ik kan een verklaring geven waarbij ik hardop nadenk, luister naar de ander en 
vragen stel om mijn verklaring te verduidelijken. 

 

M7 
Ik kan de woorden gebruiken in de goede betekenis. 
Ik kan een paar spreekwoorden en gezegdes gebruiken. 

 

M7/E7 Ik kan woorden opzoeken in een woordenboek.  

E7 Ik kan deelnemen aan een formeel gesprek.  

E7 
Ik kan een presentatie geven naar aanleiding van een onderwerp/ project voor 
een grote groep. 

 

E7 
Ik kan onderhandelen waarbij ik mijn mening vertel, argumenten geef en 
mogelijk mijn mening bijstel. 

 

E7 
Ik kan een standpunt onder woorden brengen en deze onderbouwen met 
argumenten. 

 

E7 Ik kan iemand gelukwensen bij verschillende gelegenheden.  

M8 
Ik kan gewoontes en gebruiken in een ander land beschrijven en vergelijken 
met die in Nederland.(Blok China) 

 

M8 Ik kan een denkgesprek voeren. (Alle blokken)  

M8  
Ik kan op verschillende manieren rekening houden met de doelgroep. (Blok 
Televisie) 
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M8 Ik kan uitleggen hoe iets werkt. (Blok Ruimte)  

M8 Ik kan een verhaal bedenken bij een mysterieuze situatie. (Blok Mysterie)  

M8 Ik kan argumenten en tegen een standpunt b. (Blok Buurt)  

M8/E8 
Ik weet waar ik op moet letten bij het luisteren naar een beschrijving van een 
persoon. (Blok Portret) 

 

E8 Ik weet waar ik op moet letten als ik naar een rap luister. (Blok Rap)  

E8 Ik kan voorwerpen en apparaten met elkaar vergelijken. (Blok Toekomst)  

  
 

 

 
Kerndoel 11: De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. 
Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen 
van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen • regels voor het 
spellen van werkwoorden; • regels voor het spellen van andere woorden dan 
werk woorden; • regels voor het gebruik van leestekens.  
 

 

niveau Zinsontleding Behaald 

E4 
Ik weet welke woorden in een zin met een hoofdletter geschreven moeten 
worden (eerste woord van een zin en je schrijft hem ook bij namen). 

 

E4 
Ik weet wanneer ik een punt of vraagteken aan het eind van de zin moet 
schrijven (vraagteken alleen bij een vraagzin). 

 

E4 
E4: ik weet wat een lidwoord is (de, het, een) en weet dat deze voor het 
zelfstandig naamwoord staat (bv. De jongen, een jongen, het boek, een boek). 

 

E4 
Ik weet wat het zelfstandig naamwoord is (een woord voor een mens, dier of 
ding. Je kunt er een lidwoord voor zetten) en kan deze uit de zin halen. 

 

E4 
Ik kan benoemen of een woord in het enkelvoud of meervoud staat (bv; er zijn 
veel juffen op school. Staat juffen in het enkelvoud of in het meervoud?). 

 

M5 Ik weet dat er ook een hoofdletter moet bij een aardrijkskundige naam.  

M5 Ik kan het hele werkwoord maken en ken de stam  

M5 
Ik weet wat een bijvoeglijk naamwoord is. Het zegt iets over het zelfstandige 
naamwoord. 

 

M5 Ik weet wat enkelvoud en meervoud is  

M5 
Ik kan de persoonsvorm vinden. Door de zin vragend te maken komt dit woord 
voorop te staan. Bv; Fietst Zara naar school? 

 

E5 
Ik kan het onderwerp vinden.  Door te vragen wie of wat + de persoonsvorm. 
Bv; Wie fietst? 

 

E5 Ik kan het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord benoemen.  

E5 Ik kan de dubbele punt gebruiken.  

E5 Ik kan de aanhalingstekens gebruiken.  

E5 Ik kan het uitroepteken gebruiken.  

E5 Ik kan het voorzetsel herkennen en gebruiken.  

M6 Ik kan een bijvoeglijk naamwoord met aardrijkskundige namen schrijven.  

M6 
Ik kan een voegwoord in een zin herkennen en weet wanneer ik wel of geen 
komma moet schrijven. 
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E6 Ik kan een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord in een zin herkennen.   

E6 Ik weet dat ik een komma moet schrijven bij een opsomming.  

E6 Ik weet dat ik een komma moet schrijven voor en achter een naam.  

E6 Ik weet wat een telwoord is.  

E6  Ik weet wat een rangtelwoord is.  

M7 Ik weet dat ik een komma moet schrijven achter een citaat.  

M7 Ik weet dat ik aanhalingstekens moet gebruiken bij een citaat.  

M7 
Ik kan het lijdend voorwerp vinden in een zin door te vragen  
wat + gezegde + onderwerp. 

 

E7 Ik kan het werkwoordelijk gezegde in een zin vinden.  

E7 Ik weet wat een persoonlijk voornaamwoord is.  

E7 Ik weet wat een bezittelijk voornaamwoord is.  

M8 

Ik kan de bepaling van plaats in de zin vinden door te vragen: 
Waar + gezegde + onderwerp (+ lijdend voorwerp)? 
(Blok 3) 

 

M8 

Ik kan de bepaling van tijd in de zin vinden door te vragen: 
Wanneer + werkwoordelijk gezegde + onderwerp (+ lijdend voorwerp)? 
(Blok 4) 

 

M8/E8 

Ik kan het meewerkend voorwerp in de zin vinden door te vragen: 
Voor/ aan wie + werkwoordelijk gezegde+ onderwerp + lijdend voorwerp? 
(Blok 5) 

 

 
 

 

Niveau Spellen (bij spellen hoort het gebruik van spellingsregels) Behaald 

M3 
Ik kan klankzuivere woorden schrijven.  
(Bv; Jas (mkm)). De categorie die hierbij hoort is het hakwoord (categorie 1). 

 

M3/E3 
Ik kan klankzuivere woorden schrijven. (Drop (mmkm) en Fiets (mkmm)). De 
categorie die hierbij hoort is het hakwoord (categorie 1). 

 

E3 

Ik kan kleefletters, eenlettergrepige  met een tussenklank die niet geschreven 
wordt schrijven. (Bv; Park/Zorg) De categorie die hierbij hoort is het speciaal 
hakwoord (categorie 1). 

 

E3 

Ik kan eenlettergrepige, klankzuivere woorden met meer dan 2 klinkers na 
elkaar schrijven.  
(Bv; Strik/Laatst). De categorie die hierbij hoort is het hakwoord (categorie 1). 

 

E3 
Ik kan woorden met een stomme e schrijven.  
(Bv; De/Me/We) 

 

E3 
Ik kan een eenlettergrepige woorden schrijven met de ng. (Bv. Zing / Lang / 
Eng). De categorie die hierbij hoort is het zingwoord (categorie 2). 

 

E3 
Ik kan eenlettergrepige woorden schrijven met de nk. (Bv. Plank / Stink). De 
categorie die hierbij hoort is het plankwoord (categorie 4). 

 

E3  

Ik kan eenlettergrepige woorden schrijven met –eer, -oor, -eur. (Bv. Speer / 
Geur / Stoor). De categorie die hierbij hoort is het  -eer, -oor, -eurwoord 
(categorie 5). 

 

E3 
Ik kan eenlettergrepige woorden schrijven met aai-ooi-oei (Bv; Haai/Kooi/Loei). 
De categorie die hierbij hoort is het –aai, -ooi, -oeiwoord (categorie 6). 
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E3* 
Ik kan eenvoudige verkleinwoorden schrijven (Bv. Boompje / Jasje / Kastje). De 
categorie die hierbij hoort is het verkleinwoord (categorie 11). 

 

E3 Ik kan eenvoudige samengestelde woorden schrijven (Bv. Voetbal – Deurknop).   

M4 
Ik kan letters ordenen in: lange klanken (Bv; aa), korte klanken (Bv; a), 
tweetekenklanken (Bv; au) en medeklinkers (Bv; k). 

 

M4 
Ik kan woorden schrijven met ei/ij.  
(Bv; Trein/Lijn). Hierbij denk ik aan de ei-rap en ei-plaat. 

 

M4 
Ik kan woorden schrijven met au/ou. 
(Bv; Klauw/Bouw). Hierbij denk ik aan de au-rap en au-plaat. 

 

M4 

Ik kan moeilijkere samenstellingen schrijven. Ik kan ook benoemen uit welke 
twee woorden de samenstelling bestaat en welke categorie er bij ieder woord 
hoort. 
(Bv; kaas + schaaf = kaasschaaf, hand + doek = handdoek).  

 

M4 

Ik kan eenlettergrepige woorden schrijven met –eeuw, -ieuw.   
(Bv; Leeuw/Kieuw). De categorie die hierbij hoort is het –eeuw, -ieuw woord 
(categorie 7). 

 

M4 

Ik kan eenlettergrepige woorden schrijven die eindigen op –d / –t. 
(Bv; Hand/Ruit) . De categorie die hierbij hoort is het langermaakwoord 
(categorie 8) 

 

M4 

Ik kan woorden met be- ge- ver- schrijven.  
(Bv; Begin/Gedag/Verhaal). De categorie die hierbij hoort is het voorvoegsel 
(categorie 9). 

 

M4 

Ik kan tweelettergrepige woorden met een dubbele medeklinker schrijven. 
(Bv; Takken/Zetten). De categorie die hierbij hoort is het klankgroepenwoord, 
korte klank (categorie 10). 

 

M4 

Ik kan tweelettergrepige woorden met een tweetekenklank schrijven. 
(Bv; Stoelen/Pauwen). De categorie die hierbij hoort is het 
klankgroepenwoord, tweetekenklank (categorie 10). 

 

M4 
Ik kan woorden schrijven met twee categorieën. 
(Bv; Vriendje/Gezucht). 

 

M4 

Ik kan tweelettergrepige woorden schrijven die eindigen op –en, –er, –el (maar 
klinken als –un, -ur, -ul).  
(Bv; Zuchten/Zanger/Hengel) 

 

E4 

Ik kan de woorden van het eind –b rijtje schrijven. 
(Bv; Web/Schub). De categorie die hierbij hoort is het langermaakwoord, eind 
–b rijtje (categorie 8). 

 

E4 

Ik kan tweelettergrepige woorden met een medeklinker schrijven. 
(Bv; Zilver/Parkiet). De categorie die hierbij hoort is het klankgroepenwoord, 
medeklinker (categorie 10). 

 

E4 

Ik kan tweelettergrepige woorden schrijven met een lange klank in de eerste 
lettergreep. 
(Bv; Bomen/Hagel) De categorie die hierbij hoort is het klankgroepenwoord, 
lange klank (categorie 10). 

 

E4 

Ik kan tweelettergrepige woorden schrijven die ook eindigen op een lange 
klank.  
(Bv; Opa/Auto). De categorie die hierbij hoort is het klankgroepenwoord, 
lange klank aan het eind van een woord (categorie 10). 

 

E4 
Ik kan klankgroepenwoorden schrijven waarin meerdere categorieën zitten. 
(Bv; Loketten/Werelden/Puzzeltje/Kantoor). 

 

E4 Ik kan klankgroepenwoorden schrijven, waarin ik de aa niet goed hoor.  
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(Bv; Kanaal/Papier/Papegaai). Ik denk hierbij aan de woorden van de a-lijst. 

E4 

Ik kan woorden schrijven die eindigen op –ig/-lijk. 
(Bv; Hongerig/Mogelijk). De categorie die hierbij hoort is het achtervoegsel 
(categorie 12). 

 

E4 
Ik kan woorden schrijven die eindigen op –uw. 
(Bv; Ruw/Waarschuw). Ik denk hierbij aan het uw-rijtje. 

 

E4 
Ik kan woorden schrijven die eindigen op –ch/-g.  
(Bv; Lach/Nog). Ik denk hierbij aan het luchtwoord van het versje. 

 

E4 

Ik kan tweelettergrepige woorden schrijven die eindigen op –e (maar klinken 
als -u). 
(Pauze/Nieuwe) 

 

E4 
Ik kan woorden schrijven met drie categorieën.  
(Bv; Verwondering/Voorstelling). 

 

E4 
Ik kan drielettergrepige woorden schrijven die eindigen op –eren, -enen, -elen. 
(Bv; Slingeren/Tekenen/Winkelen). 

 

E4 

Ik kan nog meer woorden schrijven met ei/ij. Ik denk hierbij aan de ei-plaat, 
want deze woorden zitten niet in de ei-rap.  
(Bv; Aardbei/Pleister) 

 

E4 

Ik kan nog meer woorden schrijven met ei/ij. Deze woorden leer ik uit mijn 
hoofd, want ze staan niet op de ei-plaat en zitten ook niet in de ei-rap. 
(Bv; Allebei/Meid) 

 

E4 

Ik kan nog meer woorden schrijven met au/ou. Ik denk hierbij aan de au-plaat, 
want deze woorden zitten niet in de au-rap. 
(Bv; Astronaut/Wenkbrauw) 

 

E4 

Ik kan nog meer woorden schrijven met au/ou. Deze woorden leer ik uit mijn 
hoofd, want ze staan niet op de au-plaat en zitten ook niet in de au-rap. 
(Bv; Applaus/Pauze) 

 

M5 Ik kan het ‘kilo-woord’ (categorie 13) schrijven  

 
M5 

Ik kan verkleinwoorden schrijven eindigend op –etje .  
(Bv; Ringetje) 

 

 
 
M5 

Ik kan het ‘’s-Woord’(categorie 14) schrijven. De ’s staat voor ‘des’. Het 
grondwoord blijft hetzelfde, je plakt er nog een s achteraan vast. Bv ‘s 
woensdags 

 

 
E5 

Ik kan het ‘Centwoord’ (categorie 15) schrijven. De c staat altijd aan het begin 
van het woord. 

 

 
 
E5 

Ik kan het ‘’s meervoud’ woord (categorie 16) schrijven. Hoor je een lange 
klank aan het einde van een woord dan is het meervoud een ’s behalve bij de –
ee-. Bv kano’s. 

 

 
E5 

Uitbreiding van het luchtwoord maar nu zonder t. Ik kan het versje opzeggen 
van Sippe Simon heeft weer pech. 

 

E5 Ik kan het ‘Politiewoord’ (categorie 17) schrijven.  
 

E5 
Ik kan het ‘Colawoord’ (categorie 18) schrijven. De klank staat altijd  vooraan in 
het woord. 

 

E5 Ik kan de uitbreiding bij het achtervoegsel ‘íge’ en ‘lijke’ schrijven.  
 

E5 Ik kan een grondwoord + te/ste schrijven. 
 

E5 
Ik kan de uitbreiding van het voorvoegsel met ‘me’ en ‘te’ schrijven . Bv terug, 
mevrouw. 

 

E5 Ik kan het ‘tropisch woord’ ( categorie 19) schrijven.  
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E5 
 Ik kan de woorden van het ‘Gidsrijtje’ schrijven. Je hoort de d niet maar 
schrijft hem wel.  

 

M6 
Ik kan een langermaak woord ( categorie 8 ) schrijven dat eindigt op heid en 
teit. 

 

M6  Ik kan een “taxi woord “ ( categorie 20 ) schrijven.  

M6  Ik kan een “chefwoord” ( categorie 21 ) schrijven.  

M6 Ik kan een “theewoord”( categorie 22 ) schrijven.  

M6 Ik kan een “caféwoord” ( categorie 23 ) schrijven .  

E6  
Ik kan een verkleinwoord ( categorie 11 ) schrijven eindigend op aatje – ootje – 
uutje – nkje. 

 

E6 Ik kan een “cadeauwoord”( categorie 24 ) schrijven.  

E6 Ik kan kilowoorden ( categorie 13 ) schrijven eindigend op ieel – iaal.  

E6 Ik kan een “”routewoord” ( categorie 25 ) schrijven.  

E6 Ik kan klankgroep woorden ( categorie 10 ) schrijven met ueel – eaal.  

E6 Ik kan een “garagewoord”( categorie 26 ) schrijven.  

E6 Ik kan een kilowoord ( categorie 13 ) schrijven met ion.  

E6 Ik kan een “”lollywoord” ( categorie 27 ) schrijven.  

E6 Ik kan een “”tremawoord” ( categorie 28 ) schrijven.  

E6 Ik kan en ’s woord (categorie 16 ) schrijven bij woorden eindigend op een y of i.  

M7 
Ik kan een ‘langermaakwoord’ (categorie 8) schrijven dat eindigt op –erd en –
end. (bv. Engerd en lopend) 

 

M7 Ik kan een ‘militairwoord’ (categorie 29) schrijven. (Bv. Populair, de miljonair)  

M7 
Ik kan een ‘leenwoord’ herkennen en schrijven. (bv. Computer, de 
champignon) 

 

E7 
Ik weet wanneer ik een koppelteken moet schrijven (categorie 30). (bv. Zee-
egel, West-Europa, tv-gids, ex-vrouw) 

 

E7 Ik kan een ‘trottoirwoord’ (categorie 31) schrijven. (Bv. Trottoir, dressoir).  

E7 
Ik kan woorden met ‘een tussen-e’ (categorie 32) schrijven. (Bv. Reuzeleuk, 
groenteman). 

 

E7 
Ik kan een ‘tremawoord meervoud’ (categorie 33) schrijven. (bv. Zeeën, 
bacteriën.) 

 

E7 
Ik kan woorden met een ‘Latijns voorvoegsel’ (categorie 34) schrijven. (Bv. 
Advertentie, abnormaal). 

 

M8 
Ik kan de klankgroepenwoord verwoorden zonder de klankgroepenkaart.  
(Blok 2) 

 

M8 
Ik kan een dictee maken zonder gebruik te maken van de categoriekaart. 
(Blok 3) 

 

M8 Ik ken woorden die bij het onbeklemtoond meervoud horen. (Blok 4)  

M8/E8 Ik ken leenwoorden die horen bij het onderwerp sport en vrije tijd. (Blok 5)  

 

 

  

 

Niveau Werkwoordspelling Behaald 
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M4 

Ik weet wat een werkwoord is (zegt wat een mens, dier of ding doet of wat er 
gebeurt) en kan het werkwoord uit een korte zin halen. 
(Bv; Krijg jij een nieuwe fiets?) 

 

M5 
Ik kan herkennen of een zin en de tegenwoordige-, of verleden tijd staat. Bv 
door een woordje zoals ‘gisteren’ 

 

E5 Ik ken de verleden tijd van klank veranderende werkwoorden. 

 

E5 Ik kan de voltooide tijd herkennen in een zin 

 

M6 
Ik kan werkwoorden veranderen en vervoegen waarbij de ik-vorm op een   –d 
eindigt. (bv; Ik rijd en Hij rijdt) 

 

M7 

Ik kan werkwoorden in een andere tijd zetten (gisteren) van veranderende 
werkwoorden.  
(Bv; Ik loop vandaag heel ver en Ik liep gisteren niet zo ver) 

 

M7 

Ik kan werkwoorden in een andere tijd zetten (gisteren) van niet veranderende 
werkwoorden. 
(Bv; Ik droom vanavond en Ik droomde gisteren) 

 

E7 

Ik kan werkwoorden waarbij de ik-vorm eindigt op –d in een andere tijd zetten 
(tijd van gisteren).  
(Bv; Ik stoot mijn hoofd en Ik stootte mijn hoofd) 

 

E7 

Ik kan een werkwoord veranderen in een voltooide tegenwoordige tijd. Door 
de vraag te 
 stellen: Wat is er gebeurd?  
(Bv; Ik eet en Ik heb gegeten) 

 

E7 
Ik kan werkwoorden in de gebiedende wijs zetten. 
(Bv. Schrijf op!, Werk door! 

 

M8 

Ik kan werkwoorden in de voltooide tijd zetten waarbij het voorvoegsel niet 
vooraan staat. (bv ik ben opgegroeid) 
(Blok 3)  

 

M8 
Ik kan de 1ste, 2de en 3de persoon enkelvoud in de zin benoemen. 
(Blok 4) 

 

M8 
Ik kan de 1ste, 2de en 3de persoon meervoud in de zin benoemen. 
(Blok 4) 

 

 
 

 

Niveau Schrijfstrategieën (stellen) Behaald 

M4 
Ik kan korte zinnen schrijven en een klein stukje tekst.  
(Bv; een kaartje) 

 

M4 Ik kan korte teksten schrijven, zoals een antwoord op een vraag.  
 

M4 Ik kan een korte beschrijving maken van bv. een voorwerp of persoon.  

M4/E4 Ik kan een korte verhaaltekst schrijven, gemaakt vanuit een woordveld.  
 

M5/E5 Ik kan een dagverslag schrijven (over een zelf gekozen onderwerp).  

M5/E5 Ik kan schriftelijk op een correcte manier reageren op brieven, oproepen, mail  

M5/E5 
Ik kan informatie van een onderwerp opschrijven in een verhaal of beschrijving 
of samenvatting. 

 

M6 
Ik kan een begin van een verhaal schrijven om de lezer nieuwsgierig te maken 
en ik kan een passend slot aan een verhaal geven. 

 

M6 Ik kan een korte informatieve tekst schrijven.  
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M6 Ik kan een persoonlijk verslag schrijven over een belevenis.  

M6 Ik kan een samenvatting schrijven.  

E6 
Ik kan aan de hand van steekwoorden en waarom, wat en hoe-vragen een 
beschrijving maken. 

 

E6 Ik kan een recept schrijven.  

E6 Ik kan en aankondiging maken.  

E6 Ik kan aantekeningen maken.  

E6 
Ik kan eigen geschreven nalezen en verbeteringen aanbrengen. 
Ik heb aandacht voor de vormgeving van de teksten. 

 

M7 Ik kan gedachtes en gevoelens formuleren in eenvoudige zinnen. 
 

M7 Ik kan een dialoog schrijven.  

M7 Ik kan tekst in een stripverhaal schrijven.  

M7 Ik kan een bijschrift bij een foto maken.  

M7 Ik kan een verslag maken van een proefje.  

M7 Ik kan informatie ordenen in een schema.  

M7 Ik kan een artikel schrijven.  

M7 Ik kan een lead bij een bestaand artikel schrijven.  

M7 
Ik kan teksten schrijven zoals een weettekst, een gedicht, verhaaltekst, 
doetekst, meningtekst en een brief. 

 

E7 
Ik kan typische kenmerken herkennen en gebruiken van een verhaaltekst, 
weettekst, doetekst, mening(en argumenten)tekst en een brief.  

 

E7 
Ik kan lange teksten schrijven met de juiste spelling en interpunctie.  
(Bv;  : ( ) - ") 

 

E7 Ik kan beeldend schrijven.  

E7 Ik kan een schrijfplan maken voor een informatieve tekst.  

E7 Ik kan a.d.h.v. een schrijfplan een tekst schrijven.  

E7 Ik kan van mijn aantekeningen een tekst schrijven.  

E7 Ik kan een gelukwens schrijven en daarbij de juiste aanspreekvorm gebruiken.  

M8 
Ik kan een tussenkop maken. 
(Blok China) 

 

M8 

Ik weet hoe een mindmap je helpt bij het verzamelen en ordenen van 
schrijfideeën. 
(Blok China) 

 

M8 
Ik kan een tekst herschrijven voor een andere doelgroep. 
(Blok Televisie) 

 

M8 
Ik kan een programma-aankondiging schrijven. 
(Blok Televisie) 

 

M8 
Ik kan een informatieve tekst schrijven. 
(Blok Ruimte) 

 

M8 
Ik kan een handleiding schrijven.  
(Blok Ruimte) 
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M8 

Ik kan beeldspraak gebruiken om een verhaal duidelijker en spannender te 
maken. 
(Blok Mysteries) 

 

M8 
Ik kan schrijfideeën verzamelen in ordenen voor een mysterieus verhaal. 
(Blok Mysteries) 

 

M8/E8 
Ik kan een goede leus schrijven. 
(Blok Buurt) 

 

M8/E8 
Ik weet hoe ik een discussie moet voeren op een internetforum. 
(Blok Buurt) 

 

E8 
Ik kan een profiel van mezelf maken. 
(Blok Portret) 

 

E8 
Ik kan vragen maken voor een interview. 
(Blok Portret) 

 

E8 
Ik weet wat beeldspraak is en hoe je het gebruikt in een rap. 
(Blok Rap) 

 

E8 
Ik kan rijmende zinnen schrijven. 
(Blok Rap) 

 

E8 
Ik kan een keuze onderbouwen met argumenten. 
(Blok Toekomst) 

 

E8 
Ik kan een schrijfplan maken. 
(Blok Toekomst) 
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 Ontwikkelgebied: (Begrijpend) Lezen en Schrijven  
   

 

 
Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en 
instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.  
 
Kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met 
verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier 
verschaffen.  
 
Kerndoel 6: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het 
lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij 
systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.  
 
Kerndoel 7: De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te 
beoordelen in verschillende teksten.  
 
Kerndoel 8: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het 
schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij 
besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar 
handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.  
 
Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen 
bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. 
 
Kerndoel 12: De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en 
strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 
‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over 
taal te denken en te spreken. 
 

 

Niveau Beginnende geletterdheid Behaald 

Start Ik kijk graag in prentenboeken. (boekoriëntatie).  

M1 Ik vertel al een beetje over het boek als ik naar de kaft kijk.  

M1 Ik geniet van voorlezen en boeken. (leesplezier).  

M1 Ik geniet van verschillende soorten boeken.  

M1 Ik kan luisteren naar een kort verhaaltje  

M1 Ik houd van versjes en rijmpjes  

E1 Ik doe alsof ik kan schrijven en/ of ik schrijf letters in krabbels.  

E1 Ik speel een voorgelezen verhaal na met aanwijzingen van leerkracht.  

E1 Ik ontdek geschreven taal ook gezegd kan worden   

E1 Ik doe alsof ik lees.  

E1 Ik leef mee met de personen in prentenboeken  

E1 Ik ontdek dat een boek een begin, midden en een eind heeft.  
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E1 Ik vertel het verhaal na a.d.h.v. plaatjes.  

E1 Ik blader een boek door van voor naar achter.  

E1 Ik maakt onzin woorden.  

E1 Ik speel met letters en maak onzinwoorden en geef hier betekenis aan.   

E1 Ik ontdek dat bij een letter een klank hoort.  

E1 Ik herken mijn naam tussen andere namen  

E1 DyP Ik herken en benoem 5 letters  

M2 DyP Ik herken en benoem 8 letters  

M2 Ik begrijp dat plaatjes en tekst samen een verhaal vormen.  

M2 Ik begrijp dat geschreven taal bij gesproken taal hoort.   

M2 Ik vertel een voorgelezen verhaal  navertellen (zonder plaatjes).  

M2 Ik uit  mijn gevoel over het verhaal of rijmpje dat is voorgelezen.   

M2 Ik toon interesse in schrijven, stempelen of het leggen van mijn naam.  

M2 Ik herken letters van mijn naam in andere woorden.  

M2 Ik verdeel woorden in klankgroepen .  

M2 
Ik begrijp dat je teksten op verschillende manieren kunt gebruiken, zoals een 
recept of boodschappenlijstje (SLO) 

 

M2 
Ik begrijp dat ik iets kan zeggen met wat ik opschrijf, bijvoorbeeld naam op een 
tekening, een wens op een kaart (SLO) 

 

E2 
Ik ontdek dat ik woorden kan maken met letters/klanken. En als er een letter/ 
klank verandert het woord verandert. (alfabetisch principe). 

 

E2 DyP Ik herken en benoem 12 letters.  

E2 Ik maak woorden na.  

E2 Ik heb interesse in rijmen. (De klankovereenkomsten en klankverschillen)  

E2 Ik kan voorspellen wat er gaat gebeuren in het verhaal.  

E2 
Ik weet dat bladzijden van boven naar beneden en regels van links naar rechts 
gelezen worden 

 

Niveau Voorbereidend lezen-Visueel Behaald 

M2 
Ik kan zien wat het eerste woord is en wat het laatste woord is in de zin.  
(Bv; Wim  is op school)  

M2 
Ik kan het verschil zien tussen een kort en een lang woord.  
(Bv; Pop-Brievenbus of Kok-Klok)  

E2 Ik kan uit een aantal letters dezelfde letter kiezen.   

E2 Ik kan uit een aantal woorden steeds hetzelfde woord zoeken.  

Niveau Begrijpend lezen  Behaald 

M3 Ik kan het thema van het verhaaltje vaststellen zonder plaatjes. 
 

E3 Ik kan vooraf vragen stellen over een tekst. 
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E3 
Ik kan voorspellen wat er in de tekst gaat gebeuren en/of hoe het verhaal 
afloopt.  

E3 Ik kan vragen beantwoorden over eenvoudige teksten, zoals wie en wat.  

M4/E4 Ik kan zinnen en teksten begrijpen.  
 

M4/E4 Ik kan vragen wat een moeilijke zin betekent.  

M4/E4 
Ik kan vragen beantwoorden over een eenvoudige tekst, zoals wie, wat, waar en 
wanneer.  

M4 Ik kan mijn eigen kennis koppelen aan wat er in een tekst staat.  

M4 Ik kan een nieuwe titel bedenken bij een tekst.  

M4 
Ik weet wat eenvoudige verwijswoorden zijn (bv. daar, hij, zij) en kan vertellen 
waar een bepaald verwijswoord in de tekst naar verwijst.  

M4 Ik kan samenvatten wat je leert van een tekst.  

M4 Ik kan vertellen waarom een bepaalde tekst geschreven is.  

E4 
Ik weet welke moeilijkere verwijswoorden er zijn (bv. waar, die, dat) en kan 
vertellen waar deze naar verwijzen.  

E4 Ik kan van een stukje tekst bepalen wie het gezegd heeft.  

M5  Ik kan de tekst in een logische volgorde zetten  

M5 Ik kan uit een rijtje het woord kiezen dat het beste in de zin past  

M5 Ik kan vertellen waar een tekst over gaat, het belangrijkste  

M5 
Ik kan bepalen wat voor soort tekst het is. Oproep, verhaal, verslag, raadsel, 
reclame, uitleg, een weet/tekst, gedicht, mop, nieuwsbericht,  

M5 / E5 Ik kan voorspellen  

M5 / E5 Ik kan de verwijswoorden vinden zoals: hij, dit dat, deze, er, hun, het.  

M5 / E5 Ik kan verbanden leggen  

M5 / E5 Ik kan onduidelijkheden wel duidelijk krijgen  

M5 /E5  Ik kan samenvatten  

M5 /E5 Ik kan vragen stellen  

M5/E5 Ik kan bij het lezen van de tekst een plaatje in mijn hoofd maken  

M5/E5 
Ik kan afleiden, wat staat er niet in de tekst maar wat willen ze toch 
zeggen/schrijven.  

M6 

Ik kan aan de hand van diverse strategieën ( terug lezen – vooruit lezen – kijken 
naar het plaatje – synoniem – tegenstelling – samenstelling – woordenboek ) 
achter de betekenis komen van een moeilijk woord.  

E6 
Ik kan signaalwoorden vinden in een tekst en dit verbinden aan het doel 
( bv. oorzaak – gevolg ).  

M7 
Ik kan vragen beantwoorden over een moeilijke tekst, zoals wie, wat, waar en 
wanneer.  

E7 
Ik weet wat het hoofdonderwerp de hoofdgedachte is en dat de 
deelonderwerpen de alinea’s zijn.   

E7 Ik kan hoofdgedachten en alinea’s herkennen.  

E7 Ik kan een samenvatting maken van een weettekst.  
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M8/E8 
Ik kan hoofdgedachten en alinea’s herkennen en daarmee een samenvatting 
maken van een weettekst, een verhaaltekst en een meningtekst.  

E8 Ik kan een samenvatting maken.  
 

Niveau Technisch lezen-Aanvankelijk en voortgezet Behaald 

M3 

Ik kan letters benoemen: 
Medeklinkers; b- z- 
Korte klanken; a- e- 
Lange klanken; aa- 
Twee tekenklanken; eu- ei-  

M3 
Ik kan verschillen tussen letters zien.  
(Bv; b-d en z-s)  

M3 
Ik kan mkm-woorden lezen  
(Bv; Rok/Dak)  

M3 
Ik kan woorden lezen met twee tekenklanken.  
(Bv; Reis/Buik/Hout)  

E3 
Ik kan tweeletter-woorden direct lezen.  
(Bv; In/En/Op/Aan/Oog)  

E3 Ik kan woorden lezen met de sch vooraan (Bv. School / Schrijf).  

E3 
Ik kan woorden met de ng lezen (Bv. Zing / Lang / Eng). De categorie die hierbij 
hoort is het  zingwoord (categorie 2).  

E3 
Ik kan woorden met de ch en cht lezen (Bv. Lach / Lucht / Zicht). De categorie 
die hierbij hoort is het  luchtwoord (categorie 3).  

E3 
Ik kan woorden met de nk lezen (Bv. Plank / Denk / Bank). De categorie die 
hierbij hoort is het plankwoord (categorie 4).  

E3 
Ik kan woorden lezen met de –eer, -oor, -eur (Bv. Zeer /  Boor / Kleur). De 
categorie die hierbij hoort is het –eer, -oor, -eurwoord (categorie 5).  

E3 
Ik kan woorden lezen met de –aai, -ooi, -oei (Bv. Zaai / Strooi / Knoei). De 
categorie die hierbij hoort is het –aai, -ooi, -oeiwoord (categorie 6).  

E3 
Ik kan woorden lezen met de b of d achteraan (Bv. Web / Hoed). De categorie 
die hierbij hoort is het langermaakwoord (categorie 8).  

E3 
Ik kan eenlettergrepige woorden met een lange klank achteraan lezen.  
(Bv; Nu/Zo/Ha)  

E3 
Ik kan hoofdletters lezen.  
(Bv; Bas/Daan)  

E3 
Ik kan woorden lezen met de stomme e achteraan (Bv. Me / De / Goede / 
Vreemde)  

E3 
Ik kan mmkm en mkmm-woorden lezen.  
(Bv; Stoel/Brak en Golf/Legt)  

E3 

Ik kan woorden met -eeuw-ieuw-uw lezen.  
(Bv; Duw/Leeuw/Kieuw). De categorie die hierbij hoort is het –eeuw, – ieuw, -
uwwoord (categorie 7)  

E3 
Ik kan mmkmm en mmmkm(m)-woorden lezen.  
(Bv; Vlagt/Vriend/Strand)  

E3 

Ik kan verkleinwoorden lezen.  
(Bv; Dropjes). De categorie die hierbij hoort is het  verkleinwoord. (categorie 
11)  

E3 
Ik kan klankgroepen in woorden herkennen.  
(Bv; Lo-pen/Buk-ken en Rei-ger/Ban-ken)  
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E3 
Ik kan samengestelde woorden lezen.  
(Bv; Kastdeur/Vuurrood)  

E3 

Ik kan tweelettergrepige woorden lezen met een tweetekenklank in het 
midden.  
(Bv; Kuiken / Scheuren). De categorie die hierbij hoort is het 
klankgroepenwoord. (categorie 10)  

E3 

Ik kan tweelettergrepige woorden lezen met twee verschillende medeklinkers in 
het midden (Bv. Kasten / Werpen). De categorie die hierbij hoort is het 
klangroepenwoord. (categorie 10)  

E3 

Ik kan tweelettergrepige woorden lezen met twee dezelfde medeklinkers in het 
midden (Bv. Midden / Lussen). De categorie die hierbij hoort is het 
klangroepenwoord. (categorie 10)  

E3 

Ik kan tweelettergrepige woorden lezen met een open klankgroep in het eerste 
gedeelte van het woord (Bv. Lopen / Slapen). De categorie die hierbij hoort is 
het klangroepenwoord. (categorie 10)  

E3 

Ik kan woorden lezen met een voorvoegsel.  
(Bv; Gezicht/Bedreigd). De categorie die hierbij hoort is het  voorvoegsel. 
(categorie 9)  

E3 
Ik kan woorden lezen met een achtervoegsel (Bv. Bazig / Koning / Moeilijk). De 
categorie die hierbij hoort is het achtervoegsel. (categorie 12)  

E3 Ik kan drielettergrepige woorden lezen (bv. Appeltje / Woonkamer / Gebeuren).  

M4 
Ik kan letters ordenen in: lange klanken (Bv; aa), korte klanken (Bv; a), 
tweetekenklanken (Bv; au) en medeklinkers (Bv; k).  

M4 Ik kan woorden in lettergrepen verdelen.  

M4 

Ik kan tweelettergrepige woorden lezen met –aai, -ooi, -oei. 
(Bv; Haaien/Vlooien/Knoeien). De categorie die hierbij hoort is het –aai, -ooi, -
oeiwoord (categorie 6).  

M4 
Ik kan drielettergrepige woorden lezen die eindigen op –etje.  
(Bv; Kommetje/Weggetje/Karretje).  

M4 
Ik kan tweelettergrepige woorden lezen die eindigen op –end (uitspraak –und).  
(Bv; Bijtend/Kokend/Levend)  

M4 

Ik kan een- en tweelettergrepige woorden met th- (uitspraak t-) en wr- 
(uitspraak vr-) lezen. 
(Bv; Thee/Wrak/Thuisreis/Wratten)  

M4 

Ik kan drielettergrepige woorden lezen die eindigen op –ig, -lijk, -ing.  
(Bv; Zeventig/Feestelijk/Rekening). De categorie die hierbij hoort is het 
achtervoegsel (categorie 12).  

M4 
Ik kan tweelettergrepige woorden met een –e die klinkt als een –u lezen. 
(Bv; Terug/Mezelf/Pedaal).  

M4 
Ik kan drielettergrepige woorden lezen die eindigen op –elen, -enen, -eren.  
(Bv. Toveren/Wandelen/Eieren).  

M4 
Ik kan drielettergrepige woorden lezen.  
(Bv; Voet-bal-schoen/Stof-zui-ger/Jon-ge-tje)  

M4 
Ik kan tweelettergrepige woorden lezen met een –i (uitspraak –ie).  
(Bv; Gitaar/Liter/Bizon)  

E4 
Ik kan eenvoudige meerlettergrepige samenstellingen lezen.  
(Bv; Aan-leg-stei-ger/On-der-zee-boot)  

E4 
Ik kan eenvoudige meerlettergrepige woorden lezen. 
(Bv;On-der-wij-ze-res/On-voor-zich-tig).  
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E4 

Ik kan meerlettergrepige woorden lezen met be-, ge-, ver-.  
(Bv; Be-stel-bus-je/Ge-schie-de-nis/Ver-stan-di-ger). De categorie die hierbij 
hoort is het voorvoegsel (categorie 9)  

E4 

Ik kan drielettergrepige woorden lezen die één of meer open lettergrepen 
hebben. 
(Bv; Ba-na-nen/Ka-me-len/To-ma-ten).  

E4 
Ik kan moeilijke woorden lezen die eindigen op –ste (uitspraak -stu). 
(Bv; Gevaarlijkste/Negentigste/Onbereikbaarste).  

E4 
Ik kan moeilijke woorden lezen die eindigen op –elijk, -ening, -ering. 
(Bv; Verrukkelijk/Deuropening/Betovering).  

E4 
Ik kan woorden lezen die eindigen op –tie (uitspraak –tsie of –sie). 
(Bv; Spatie/Portie).  

E4 
Ik kan woorden lezen die uit een andere taal komen en die wij ook gebruiken. 
(Bv; Jam/Flat/Baby/Sorry).  

E4 
Ik kan woorden lezen met –ge- in het midden. Deze woorden beginnen met on-, 
aan- of in-. (Bv; Ongeluk/Aangebeld/Ingestort).  

E4 
Ik kan woorden lezen met –be-, -ge-, -ver- in het midden. 
(Bv; Weerbericht/Uitgeknipt/Treinverkeer)  

M5 
Ik kan woorden lezen met een c die als uitspraak een ‘s’ of ‘k’ hebben. (Bv. 
speciaal of direct)  

M5 Ik kan woorden lezen met ‘iaa’  of ‘ioo’ erin. (Bv. viool, speciaal) 
 

M5 Ik kan woorden lezen met komma’s vooraan in het woord. (Bv  ’s avonds) 
 

M5 Ik kan woorden met een ‘x’ (ks) lezen. (Bv. Taxi) 
 

M5 Ik kan woorden lezen die eindigen op een open klank. (Bv. opa, kano)  

M5 
Ik kan woorden lezen met meer lettergrepen en eindigen op een open klank. 
(Bv . collega)  

M5 Ik kan lezen met rust in een zin.  
 

M5 
Ik kan de zin ‘in stukken’ lezen door tussendoor een pauze in de zin te hebben 
zonder komma. Dit komt in langere zinnen voor.  

M5 Ik kan woorden lezen met een ‘y’ (als ie)  erin. (Bv. Lolly) 
 

M5 
Ik kan lezen met intonatie in de woorden en zinnen. (Bv. denken aan 
vraagzinnen, spannend)  

M5 Ik kan lezen met een ’s achteraan het woord. (Bv. hobby’s, radio’s) 
 

M5 Ik kan woorden lezen met ‘cc’ in het woord. (Bv. accu, meccano) 
 

M5 
Ik kan woorden lezen met 2 klinkers (iejoo en eejoo) die samen geen tweeklank 
zijn.  (Bv radio)  

M5 
Ik kan woorden lezen met 2 klinkers die samen geen tweeklank zijn. (Bv reactie, 
geopend)  

M5 Ik kan lezen met een uitroepteken in de zin. 
 

M5 Ik kan woorden lezen met een apostrof erin. (Bv. m’n in plaats van mijn) 
 

M5 Ik kan een dialoog lezen. (Bv. een vraaggesprek) 
 

M5  Ik kan woorden lezen met een ‘c’ en uitspraak see. (Bv. wc, cd)  

M5  Ik kan woorden lezen met een Engelse klank. (Bv. plastic (a is e), cake)  

M5 Ik kan de letters in een woord, tijdens het lezen, goed uitspreken.  
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M5 Ik kan woorden lezen waarin de ‘ou’ uitgesproken wordt als ‘oe’. (Bv. douche)  

M5 Ik kan woorden lezen met een é (accent aigu). (Bv. café)  

M5  Ik kan woorden lezen met een ck (als k). (Bv. snack)  

M5 Ik kan afkortingen lezen. (Bv. cd, wc, tv)  

M5  Ik kan op tempo lezen.   

E5 Ik kan woorden lezen met ‘eau’ (als o). (Bv. plateau, bureau)  

E5  Ik kan lange woorden lezen met allerlei verschillende leesmoeilijkheden erin.  

E5 Ik kan woorden lezen met ‘g’ (als zj). (Bv. garage)  

E5 Ik kan woorden lezen die eindigen op ‘-isch’  (ies). (Bv. tropisch, logisch)  

E5 Ik kan doorlezen op de volgende regel.  

E5 Ik kan lange ‘samenstelling’woorden lezen. (Bv. vastbesloten)  

E5 Ik kan woorden lezen met ‘ch’ (sj). (Bv. chef, chauffeur)  

E5 
Ik kan woorden lezen die een samenstelling zijn en eindigen en beginnen met 
een klinker. (Bv. modeafdeling)  

E5 Ik kan woorden lezen met  ‘j’ ( zj). (Bv. jury)  

E5 Ik kan langere zinnen en woorden goed op tempo lezen.  

M6 Ik kan woorden lezen die eindigen op  -ele , -iken. (Bv. dubbele, perziken)  

M6 
Ik kan woorden lezen met een lastige klinkerreeks ( -ioe , -uee ). (Bv. kampioen, 
individueel)  

M6 Ik kan woorden lezen met -eu , -iu ( uitspraak eeju , ieju ). (Bv. reünie, jodium)  

M6  Ik kan woorden lezen met een trema. (Bv. beëindigen)  

M6 Ik kan woorden lezen met een -q. (Bv. quiz, quote)  

M6 
Ik kan woorden lezen met een -ai ( uitspraak ee , aj , e ). (Bv. portemonnaie, 
bonsai, medaille)  

M6  Ik kan woorden lezen met een -ou ( uitspraak oe ). (Bv. douche)  

M6  Ik kan woorden lezen met -oi. (Bv. hoi, paksoi)  

M6  Ik kan woorden lezen met -ance. (Bv. ambulance)  

M6 Ik kan woorden lezen met  -ière . (Bv. barrière)  

M6 Ik kan woorden lezen met -a ( uitspraak e , en , ee ).   

M6 Ik kan woorden lezen met -oa ( uitspraak oo ).    

M6 Ik kan woorden lezen met -ee ( uitspraak ie ).    

M6 Ik kan woorden lezen met -ea ( uitspraak ie ).    

M6 Ik kan woorden lezen met -sh ( uitspraak sj ).    

M6 Ik kan woorden lezen met -j ( uitspraak dzj , zj ).    

M6 
Ik kan woorden lezen met intonatie, dus met gebruik van pauzes , emoties , 
veranderend stemgebruik.  

M6 Ik kan lezen met leestekens in een zin.  (Bv. dubbele punt, puntkomma)  
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E6 Ik kan meerlettergrepige woorden lezen met -th. (Bv. enthousiast )  

E6 
Ik kan meerlettergrepige woorden lezen met een stomme -e vooraan of in het 
midden. (Bv. elleboog -> je zegt elluboog)  

E6 
Ik kan woorden lezen met -on , -aan, gevolgd door -ge. (Bv. ongelooflijk, 
aangebrand )  

   

Niveau Opzoekvaardigheden (informatie verwerven) Behaald 

E4 
Ik weet dat ik met behulp van het alfabet iets gemakkelijk kan ordenen en 
opzoeken. Ik kan dit uitvoeren met hulp.  

M5 Ik kan woorden opzoeken die alfabetisch geordend zijn. 
 

M5 
Ik kan zinnen terugvinden in de tekst door naar het regelnummer te kijken of 
naar de titel  

E5 
Ik kan informatie opzoeken in verschillende informatiebronnen zoals: 
woordenboek, boek, internet.  

M6/E6 
Ik kan boeken zoeken of ander materiaal in een documentatiecentrum of 
bibliotheek naar aanleiding van een onderwerp.  

M7 

Ik ken de functie en betekenis van verschillende informatiebronnen zoals: 
woordenboek, week- en dagbladen, tijdschriften, spoorboeken, internet, 
encyclopedieën en atlassen.  

E7 Ik kan informatiebronnen gebruiken bij het voorbereiden van een presentatie.  

E7 Ik ben kritisch bij het gebruik van het internet als informatiebron.  

E8 Ik kan de juiste informatie zoeken en selecteren uit verschillende bronnen. 
 

   

Niveau Informatie verwerken Behaald 

E5 Ik kan een tekst herlezen als dat nodig is. 
 

M6 Ik kan belangrijke informatie in een tekst onderstrepen. 
 

M6/E6/ 
M7 

Ik kan vragen stellen voor, tijdens of na het lezen van een tekst. 
 

M6/E6/ 
M7 

Ik kan een kort verslag maken met behulp van sleutelwoorden naar aanleiding 
van een onderzoeksvraag.  

E6/M7 Ik kan de opbouw van een tekst aangeven.  

E6/M7 Ik kan gevonden informatie in de tijd ordenen.  

E6/M7 Ik kan geschikte sleutelwoorden kiezen.  

E6/M7 
Ik kan een verslag maken van een verhaaltekst of weettekst met behulp van  
sleutelwoorden.  

M7/E7 Ik kan een verslag naar aanleiding van een onderzoeksvraag maken. 
 

E7/M8 
Ik kan met mijn eigen woorden een samenvatting maken van een weettekst of 
verhaaltekst.  

M8/E8 

Ik kan een project maken naar aanleiding van een zelfgekozen onderwerp.  
Ik kan informatie overbrengen op verschillende manieren (niet alleen met 
behulp van sleutelwoorden).  
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Niveau Fijne Motoriek / schrijfmotoriek Behaald 

Start 
Ik knip kleine stukjes. 

 

Start 
Ik speel met klein constructiemateriaal (o.a. duplo). 

 

M1 
Ik rijg een grote kralenketting 

 

M1 
Ik maak ingewikkelde bouwsels. 

 

M1 
Ik knipt een blad door. 

 

M1 
Ik maak een rits open en dicht. 

 

M1 
Ik maak grovere bewegingen vanuit de pols.  

 

E1 
Ik maak fijnere bewegingen vanuit de pols. 

 

E1 
Ik heb de juiste pengreep (pincetgreep). 

 

M2 
Ik maak soepele bewegingen met de vingers (kleine kralen rijgen, knippen en 
knopen open /dicht maken).  

M2 
Ik kleur binnen de lijnen. 

 

E2 
Ik maak eenvoudige schrijfpatronen na. 

 

E2 
Ik strik veter. 

 

E2 
Ik gebruik mijn voorkeurshand. 

 

M3 Ik kan moeilijkere doorlopende schrijfpatronen maken. 
 

M3 Ik kan de cijfers schrijven.  

E3 Ik kan de schrijfletters schrijven (geen hoofdletters).  

E3 Ik kan natuurlijke verbindingen schrijven 
 

M4 Ik kan lastige verbindingen schrijven. 
 

M4 Ik kan alle hoofdletters schrijven.  

M4/E4 Ik kan de hoofdletters aan kleine letters verbinden.  

E4 
Ik kan de juiste afstand aanhouden tussen de woorden (hiertussen past een 
letter o).  

E4 Ik kan strakke verbindingen schrijven tussen alle letters.  

E4 Ik kan alle letters in dezelfde richting schrijven.  

E4 
Ik kan verbonden en  niet verbonden schrijven met de letters die zijn 
ingewisseld.  

M5 
Ik kan alle letters schrijven als schrijfletter en deze op de juiste wijze aan elkaar 
verbinden.  

M5 
Ik kan alle hoofdletters op een correcte manier schrijven en de kleine letter er 
goed aan verbinden.  

E5 
Ik kan alle komma’s op de goede plek neerzetten. ‘s  zoals ’s avonds, komma’s 
en een gewone komma in een zin.  

E5 Ik kan de lussen lang schrijven en de stokken korter.  

E5 Ik kan in smallere hulplijnen schrijven.  

M6 Alle neerhalen van een letter schrijf ik in dezelfde richting. 
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E6 Ik schrijf tussen de lijnen of denkbeeldige lijnen.  

E6  
Tussen de woorden is er een gelijke ruimte vrij, deze komt overeen met de 
letter o.  

E6 Ik kan tekeningen en mandala’s maken. 
 

M7 Ik kan de rompen allemaal even hoog schrijven.  

M7 Ik schrijf alle letters a, d, o en g aan de bovenkant dicht.  

E7 Ik schrijf de letters op de grondlijn.  

E7 Ik zorg dat de letters a, d, p en n duidelijk van elkaar verschillen.  

M8 
Ik schrijf de  lussen van onder- en bovenlusletters lopen recht, zonder knak. 
(les 17)  

M8 
Ik schrijf de lussen van de lusletters hebben de juiste lengte. 
(les 18)  

M8 
Ik zorg ervoor dat de boven- en onderlussen van een letter zijn open. 
(les 19 +20)  

M8 
Als ik los schijf, staan er geen hoofdletters in een woord. 
(les 21 +22)  

E8 
Alle letters van dezelfde soort zijn even hoog. 
(les 23 +24)  

E8 
Ik schrijf losse letters zoals het hoort  
(Les 27 +28)  

E8 
Ik schrijf de letters e, k en t met open oogjes. 
(les 31 +32)  

E8 Ik heb kennis gemaakt met het gotisch schrift. (les 25 +26)  

E8 Ik kan cijfers netjes schrijven zoals het hoort (les 33 +34)  
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Ontwikkelgebied: Rekenen - Wiskunde 

 

 

Kerndoel 23: De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.  
 
Kerndoel 24: De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige 
problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.  
 
Kerndoel 25: De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van 
rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te 
beoordelen. 
 
Kerndoel 26: De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, 
gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op 
hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.  
 
Kerndoel 27: De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen 
in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en 
aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.  
 
Kerndoel 28: De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.  
 
Kerndoel 29: De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen.  
 
Kerndoel 30: De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte 
standaardprocedures.  
 
Kerndoel 31: De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken. 
 
Kerndoel 32: De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te 
lossen.  
 
Kerndoel 33: De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden 
en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, 
snelheid en temperatuur. 
 

 

Niveau Logisch denken Behaald 

M1 Ik maakt met materiaal vergelijkingen ( lang-kort, dik-dun).  

M1 Ik kan sorteren op één ( waarneembaar) kenmerk.  

M1 Ik vergelijk (concrete) hoeveelheden t/m 5 ( tegenstellingen als veel/weinig).  

E1 Ik vergelijk (concrete) hoeveelheden t/m 8   

M2 
Ik vergelijk (concrete) hoeveelheden t/m 10 m.b.v. evenveel, meer, minder, 
op basis van één op één relatie. 

 

E2 Ik kan door middel van passen en meten rangorde aanbrengen.   

E2 Ik orden op twee ( waarneembare) kenmerken.  
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E2 Ik vergelijk (concrete) hoeveelheden t/m 12 op basis van één op één relatie.  

E2 Ik begrijp wat één meer en één minder is.    

Niveau Visuele waarneming Behaald 

Start Ik benoem een aantal kleuren.   

Start Ik benoem wat ik zie op de plaat.  

Start  Ik benoem een aantal basisvormen.  

Start Ik maak inlegpuzzels met eenvoudige voorstellingen.  

M1 Ik zie verschillen in afbeeldingen en concrete voorwerpen.   

M2 Ik maak een puzzel van meer dan 25 stukken.  

M2 Ik onderscheid en onthoud vormen figuren.  

M2 Ik wijs dezelfde vorm aan in een reeks of moeilijk figuur.  

M2 Ik benoem alle kleuren en kleurnuances actief.  

E2 
Ik neem verschillen waar tussen afbeeldingen van abstracte vormen/figuren 
(letters en cijfers). Ik teken en schrijf deze na.  

 

E2 Ik benoemt geometrische figuren.  

E2 DyP Ik herken 12 letters.  

E2 Ik herken letters in eigen naam en in andere woorden.  

Niveau Beginnende Gecijferdheid Behaald 

Start Ik kan eigen leeftijd aangeven op hand.  

M1 Ik overzie hoeveelheden van 2 en 3 zonder tellen.  

M1 Ik kan tellen tot 6 met aanwijzen  

E1 Ik tel tot 10  

E1 Ik tel 10 voorwerpen synchroon.  

E1 Ik tel handig door voorwerpen op een rij te leggen.  

M2 Ik tel tot 12  

M2 Ik tel resultatief; ik weet dat het laatste telwoord de hoeveelheid aangeeft.  

M2 Ik tel terug vanaf 10  

M2 
Ik tel minimaal tot 10 voorwerpen verkort door te starten bij een groepje dat 
ik direct herken.  

M2 
Ik herken alle cijfers  0,1,2,3,4,5,6,7,8 en 9 -> hier kun je alle getallen mee 
maken  

E2 Ik tel tot 20  

E2 Ik los eenvoudige erbij- eraf vragen t/m 5 op.  

E2 Ik herken de rangtelwoorden t/m 6.  

E2 Ik tel vooruit tot 15 vanaf verschillende vertrekpunten.  

E2 Ik tel terug vanaf 15.  
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E2 Ik vergelijk hoeveelheden tot 15 op 'meer', evenveel, veel, meeste, minste.  

E2 Ik herken en benoem getallen t/m 12  

E2 Ik ken de structuur van de dobbelsteen  

Niveau Tijdsorientatie Behaald 

Start Ik zeg hoe oud ik ben.  

M1 Ik benoem dag en nacht.  

M1 Ik gebruik tijdsaanduidingen: na de lunch, voor het buiten spelen, eerst, nu...  

E1 Ik begrijp het ritme van mijn dag.  

E1 
Ik gebruik begrippen als: nog 3 nachtjes slapen, jongste en oudste, wat duurt 
langer.  

M2 Ik zeg de dagen van de week in goede volgorde op.  

M2 Ik weet wat ochtend, middag, avond en nacht is.  

M2  Ik weet hoe oud ik word op mijn volgende verjaardag.  

M2 Ik weet welke dagen van de week er geen school is.  

E2 Ik gebruik woorden als: straks, later, morgen, gisteren.  

E2 Ik heb beginnende belangstelling voor klokken en kalenders.   

E2 Ik herken de seizoenen op afbeeldingen.  

Niveau Ruimtelijke orientatie Behaald 

M1 
Ik pas begrippen toe die de ruimtelijke relatie tussen voorwerpen 
omschrijven. (Bv ik zet de auto achter de garage.)  

M1 Ik bouw eenvoudige bouwwerken na.   

M1 Ik wijs op een plaat aan wat er te zien is.  

M1 Ik praat over voorwerpen die niet direct zichtbaar zijn. (bijv. eigen speelgoed)  

E1 Ik maak  mozaïekfiguren en puzzels.  

E1 Ik teken eenvoudige vormen na.  

E1 Ik bouw eenvoudige bouwwerken na vanaf een voorbeeld op papier.  

E1 
Ik kan figuur-achtergrond waarnemen: Ik zie dat een boom achter het huis 
staat.   

M2 Ik gebruik voorzetsels als: op, naast, onder. (passief en actief)  

M2 
Ik vertel de plaats van een voorwerp en gebruik begrippen als: boven, onder, 
naast en op .  

M2 
Ik vertel de plaats van een voorwerp vanaf een plaat (platte vlak): boven, 
onder, naast en op. (bijv. spel begrippentaal)  

E2 
Ik bouw een bouwwerk vanaf een afbeelding na, ook wat niet zichtbaar is.
   

E2 Ik wijs links en rechts van mijn eigen lichaam aan.  

E2 
Ik benoem vormen (meetkundige begrippen): rechthoek, ruit, vijfhoek, 
piramide bol)  
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Niveau  Lichaamsoriëntatie Behaald 

M1 
Ik wijs met mijn ogen dicht mijn hoofd, buik, oren, ogen, rug, benen, voeten 
aan als iemand dit vraagt.   

M1 Ik zeg hardop de naam van een lichaamsdeel bij mezelf en een pop.  

E1 
Ik doe de bewegingen van de juf en anderen na bij liedjes en dansjes.( 
Imiteert symmetrische lichaamshoudingen.)  

M2 
Ik oefeningen uitvoeren met mijn lichaam als iemand dit vraagt. (bv ga als een 
ooievaar op één been staan).  

M2 
Ik benoem en wijs met ogen dicht lichaamsdelen aan als pols, enkel, hals, nek.
   

E2 
Ik kan bewegingen nadoen die ik op een plaatje zie. (Imiteert asymmetrische 
lichaamshoudingen).  

   

Niveau GETALBEGRIP – leerlijn Getalbegrip A (voorwaarden) Behaald 

A 
Ik weet dat 0, 1, 2 , 3 ,4 en 5 cijfers zijn.   

A 
Ik kan dingen met dezelfde kleur zoeken  

A 
Ik ken de kleuren rood, blauw, geel, groen, zwart, wit en roze.   

A 
Ik kan de telrij tot en met 5 opzeggen.  

A 
Ik weet wat het woord "hoeveel" betekent.  

A 
Ik weet wat een rij is. Ik weet wat "op een rij" betekent.   

A 
Ik kan 1 tot 5 dingen tellen. (synchroon en resultatief tellen)  

A Ik ken de begrippen veel, weinig, meer, minder, het meeste, het minste en 
evenveel .  

A 
Ik ken de begrippen 'verdelen' en 'uitdelen'. Ik kan eerlijk verdelen.  

 GETALBEGRIP – leerlijn Getalbegrip B (tot 10)  

B Ik ken de kleuren oranje, paars, bruin en grijs en ook de kleurnuances zoals 
bijvoorbeeld  
lichtgroen en donkergroen.  

B 
Ik kan de telrij tot en met 10 opzeggen.   

B 
Ik kan 1 tot 10 dingen tellen. (synchroon en resultatief tellen)  

B 
Ik weet hoeveel 0 is en waar 0 hoort in de telrij.  

B 
Ik herken hoeveelheden tot 6 zonder te tellen.  

B 
Ik kan vanaf een willekeurig getal onder 10 verder en terug tellen tot 0.  

B 
Ik kan laten zien hoeveel er van iets is (tot 10).  

B 
Ik ken de cijfers 0 t/m 10.  

B 
Ik kan de getallen 0 t/m 10 op de goede volgorde leggen.  

B 
Ik kan het getal en het aantal voorwerpen (tot 10) bij elkaar plaatsen.   

B Ik weet met welke woorden je de volgorde kunt noemen, dat noem je 
rangtelwoorden.   
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B Ik weet wat erbij betekent en dat je voor erbij ook andere woorden kunt 
gebruiken zoals: bij elkaar, samen, totaal, plus, optellen.  

B Ik weet wat eraf betekent en dat je voor eraf ook andere woorden kunt 
gebruiken zoals:  
weg, gebruikt, op, minder, min, aftrekken 

 

 GETALBEGRIP – leerlijn Getalbegrip C (tot 20)  

C Ik kan de telrij opzeggen van 0 t/m 20 
 

C 
Ik kan getallen van 0 tot en met  20 lezen en schrijven  

C 
Ik kan de cijfers van 0 t/m 9 schrijven   

C 
Ik kan van een verhaal een som tot 20 maken en omgekeerd.  

C 
Ik kan 1 tot 20 voorwerpen tellen. (synchroon en resultatief tellen)  

C 
Ik kan de getallen 0 t/m 20 op de goede volgorde zetten.  

C 
Ik kan vanaf een willekeurig getal tot 20 verder of terug tellen.  

C 
Ik kan getallen tot 20 splitsen in tientallen (T) en eenheden (E).  

C 
Ik ken de splitsingen van 10. Dit noemen we de verliefde harten.   

C 
Ik weet wat even en oneven getallen zijn (tot 20).  

C Ik begrijp dat je bij plussommen de getallen van plek kunt verwisselen en dan 
toch dezelfde uitkomst krijgt.   

C Ik begrijp dat je van en plussom ook een minsom kunt maken en andersom. 
 

 GETALBEGRIP – leerlijn Getalbegrip D (tot 100)  

D 
Ik weet wat de symbolen +, - en = betekenen.   

D 
Ik kan sprongen van 10 maken (op de getallenlijn).  

D 
Ik kan sprongen van 2 maken (op de getallenlijn).  

D 
Ik kan sprongen van 5 maken (op de getallenlijn).   

D 
Ik kan de telrij opzeggen van 0 t/m 100.  

D 
Ik kan getallen van 0 t/m 100 lezen en schrijven.  

D 
Ik kan vanaf een willekeurig getal tot 100 verder tellen en terugtellen.  

D 
Ik kan getallen tot 100 splitsen in tientallen (T) en eenheden (E).  

D 
Ik kan een getal tot 100 laten zien op de getallenlijn of kralenketting.  

D 
Ik kan getallen tot 100 in de goede volgorde zetten.  

D 
Ik begrijp dat vermenigvuldigen hetzelfde is als herhaald optellen.    

D 
Ik begrijp dat delen hetzelfde is als herhaald aftrekken.   

D 
Ik weet wat even en oneven getallen zijn (tot 100)  

D 
Ik kan het juiste symbool (< = >) invullen in een som.    

 GETALBEGRIP – leerlijn Getalbegrip E (tot 1.000)  

E 
Ik weet wat de symbolen x en : betekenen.   
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E Ik ken de begrippen alles, minimaal, maximaal, minstens, tenminste en 
hooguit.  

E 
Ik ken het verschil tussen Opdelen en Verdelen  

E 
Ik ken de telrij van 0 t/m 1.000.  

E 
Ik kan getallen tot 1.000 uitspreken, lezen en schrijven.  

E Ik kan getallen tot 1.000 splitsen in honderdtallen (H), tientallen (T) en 
eenheden (E).  

E 
Ik kan een getal tot 1.000 op de goede plek van de getallenlijn zetten.   

E 
Ik kan getallen tot 1000 in de goede volgorde zetten.  

E 
Ik weet wat een rond getal is.  

E 
Ik kan tot 1.000 tellen met sprongen van 10 of 100.   

E 
Ik kan tot 1000 tellen met sprongen van 20, 25 of 250.   

E 
Ik kan getallen tot 1.000 afronden op honderdtal of tiental.  

E 
Ik begrijp dat 1 een speciaal getal is als je er keer- of deelsommen mee maakt.  

E 
Ik begrijp dat 0 een speciaal getal is als je er keer- of deelsommen mee maakt.   

E 
Ik begrijp hoe het werkt als je een getal x 10 doet.  

E 
Ik begrijp hoe het werkt als je een getal dat eindigt op een 0 deelt door 10.   

E 
Ik begrijp dat je bij 'kale' keersommen de getallen mag omkeren.  

E 
Ik weet wat negatieve getallen zijn.  

 GETALBEGRIP – leerlijn Getalbegrip F (tot 10.000)  

F 
Ik begrijp dat keersommen en deelsommen met elkaar te maken hebben.   

F 
Ik begrijp hoe het werkt als je een getal x100 of x1.000 doet.   

F Ik begrijp hoe het werkt als je een getal dat eindigt op 2 of 3 nullen deelt door 
100 of 1.000.   

F 
Ik kan getallen tot 10.000 uitspreken, lezen en schrijven  

F Ik kan getallen tot 10.000 splitsen in duizendtallen (D),  honderdtallen (H), 
tientallen (T) en eenheden (E).  

F 
Ik kan een getal tot 10.000 op de goede plek van de getallenlijn zetten.   

F 
Ik kan getallen tot 10.000 in de goede volgorde zetten.  

F 
Ik kan tot 10.000 tellen met sprongen.  

F 
Ik kan getallen tot 10.000 afronden op duizendtal, honderdtal of tiental.  

F 
Ik weet wat deeltal, deler, quotiënt en rest betekenen.  

 GETALBEGRIP – leerlijn Getalbegrip G (tot 100.000)  

G 
Ik kan getallen tot 100.000 uitspreken, lezen en schrijven.  

G Ik kan getallen tot 100.000 splitsen in tienduizendtallen (TD), duizendtallen 
(D),  
honderdtallen (H), tientallen (T) en eenheden (E).  

G 
Ik kan een getal tot 100.000 op de goede plek van de getallenlijn zetten.  
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G 
Ik kan hele getallen tot 100.000 in de goede volgorde zetten  

G Ik kan tellen met sprongen tot 100.000.  Sprongen van 10, 100, 1000 of 
10.000  

G Ik kan getallen tot 100.000 afronden op tienduizendtal, duizendtal, 
honderdtal of tiental.  

G Ik begrijp dat breuken, kommagetallen en procenten allemaal manieren zijn 
om een deel van het geheel te laten zien.  

 GETALBEGRIP – leerlijn Getalbegrip H (tot 1.000.000)  

H 
Ik kan getallen tot 1.000.000 lezen en schrijven.   

H Ik kan getallen tot 1.000.000 splitsen in honderdduizendtallen (HD), 
tienduizendtallen (TD),  duizendtallen (D), honderdtallen (H), tientallen (T) 
en eenheden (E).   

H 
Ik kan een getal tot 1.000.000 op de goede plek van de getallenlijn zetten.    

H 
Ik kan hele getallen tot 1 miljoen in de goede volgorde zetten.   

H 
Ik kan tot 1.000.000 tellen met sprongen.   

H Ik kan getallen tot 1.000.000 afronden op honderdduizendtal, 
tienduizendtal, duizendtal, honderdtal of tiental.  

H 
Ik kan werken met rekenvolgorde.    

H 
Ik kan bij een reeks getallen het getal vinden dat erna moet komen.   

H 
Ik weet wat 'gemiddelde' betekent.  

H Ik ken de betekenis van de Romeinse cijfers. 
  

 GETALBEGRIP – leerlijn Getalbegrip I (groter dan miljoen)  

I 
Ik kan getallen tot 1.000.000.000 schrijven en lezen.  

I Ik kan getallen tot 1.000.000.000 splitsen in miljoentallen (M), 
honderdduizendtallen (HD), tienduizendtallen (TD), duizendtallen (D), 
honderdtallen (H), tientallen (T) en eenheden (E).  

I Ik kan een getal tot 1.000.000.000 op de goede plek van de getallenlijn 
zetten.  

I 
Ik kan hele getallen tot 1 miljard in de goede volgorde zetten.  

I 
Ik kan tot 1.000.000.000 tellen met sprongen.  

I Ik kan getallen tot 1.000.000.000 afronden op miljoental, 
honderdduizendtal, tienduizendtal, duizendtal, honderdtal of tiental.  

I Ik weet wat een kwadraat is.  
  

I 
Ik weet wat worteltrekken is.   

I 
Ik weet wat machtsverheffen is.  

I 
Ik weet wat priemgetallen zijn.  

I 
Ik weet wat priemfactoren zijn.  

I 
Ik kan getallen splitsen in (priem)factoren.   

I 
Ik kan het kleinste gemene veelvoud vinden van twee getallen.  

I 
Ik kan de grootste gemene deler vinden van twee getallen.  
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I 
Ik begrijp hoe het binaire (tweetallig) stelsel gebruikt wordt door computers.  

I 
Ik weet wat een googol is en andere grote getallen.  

 GETALBEGRIP – leerlijn Kommagetallen F  

F Ik weet wat een kommagetal is.   

F Ik kan een kommagetal uitspreken en opschrijven.   

F Ik kan een kommagetal splitsen in helen (E), tienden (t) en 
honderdsten (h).  

F Ik kan een kommagetal verdubbelen en halveren.  

F Ik kan zeggen tussen welke twee hele getallen een kommagetal hoort.   

F Ik kan kommagetallen in de goede volgorde zetten.  

F Ik kan een kommagetal op de goede plek zetten van de getallenlijn.    

F Ik ken de 'verliefde tienden'  tot 1.   

F Ik kan kommagetallen tot 2 decimalen afronden op hele getallen.  

F Ik begrijp dat je elk heel getal ook als een kommagetal kunt schrijven.   

 GETALBEGRIP – leerlijn Kommagetallen G   

G Ik kan een kommagetal splitsen in helen (E), tienden (t), honderdsten 
(h) en duizendsten (d).  

G Ik ken de verliefde honderdsten tot één hele (1).   

G Ik kan een kommagetal keer 10 uitrekenen.   

G Ik kan een getal delen door 10, ook als het dan een kommagetal 
wordt.   

G Ik kan een kommagetal keer 100 uitrekenen.   

G Ik kan een getal delen door 100, ook als het dan een kommagetal 
wordt.   

G Ik kan een kommagetal keer 1000 uitrekenen.   

G Ik kan een getal delen door 1000, ook als het dan een kommagetal 
wordt.  

G Ik kan kommagetallen met 2 decimalen omzetten in procenten.   

 GETALBEGRIP – leerlijn Kommagetallen H en I  

H Ik kan kommagetallen met 1, 2 of 3 decimalen afronden op 
honderdsten (h), tienden (t) of helen (E).  

H Ik kan breuken en kommagetallen bij elkaar op de juiste plek op de 
getallenlijn zetten.  

H Ik kan sommen met kommagetallen schattend uitrekenen.  

I Ik (her)ken de afkortingen (SI-prefixen) die we voor hele kleine getallen 
gebruiken.  

 GETALBEGRIP – leerlijn Breuken C  

C Ik weet wat heel en half betekent.  



Leerdoelenboek Westwijzer  

42 
 

C Ik kan kleine aantallen (tot 10) verdelen met zijn tweeën 
 

 GETALBEGRIP – leerlijn Breuken D  

D Ik kan kleine aantallen (tot 20) verdelen met zijn tweeën, drieën of 
vieren.  

D Ik weet wat een kwart is en hoe je het schrijft.  

D Ik weet wat anderhalf is en hoe je het schrijft.  

D Ik zie wanneer ik meer dan 1 deel van iets heb, bijvoorbeeld 2 halven 
of 3 kwarten.  

 GETALBEGRIP – leerlijn Breuken E  

E Ik kan het strook- of cirkelmodel verdelen in 2'en, 3'en, 4'en, 5'en en 
6'en.  

E Ik weet wat een hele is (1) in breukentaal.  

E Ik weet wat een breuk, teller, noemer en breukstreep is.  

E Ik kan breuken lezen en schrijven  

E Als ik een plaatje zie van een breuk, kan ik de breuk opschrijven die 
erbij hoort.  

E Ik kan een breuk tekenen in een strook of een cirkel.   

E Ik begrijp dat een breuk een deel is van een geheel.  

 GETALBEGRIP – leerlijn Breuken F  

F Ik kan van een ‘heel getal’ een breuk maken.  

F Ik weet wat 'verliefde breuken' zijn en ik kan ermee optellen en 
aftrekken.  

F Ik kan ‘helen’ uit een breuk halen.  

F Ik weet wat stambreuken zijn.  

F Ik weet wat gelijknamige breuken zijn.  

F Ik kan plussommen met gelijknamige breuken maken.  

F Ik kan minsommen met gelijknamige breuken maken.  

F Ik kan gelijknamige breuken op de goede plek van de getallenlijn 
(tussen 0 en 1) zetten.  

F Ik weet wat gemengde breuken zijn.  

F Ik kan gemengde breuken op de goede plek op de getallenlijn plaatsen.  

 GETALBEGRIP – leerlijn Breuken G  

G Ik kan helen en breuken bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken.   

G Ik kan breuken vereenvoudigen.    

G Ik weet wat ongelijknamige breuken zijn.  

G Ik weet wat gelijkwaardige breuken zijn.  

G Ik kan breuken gelijknamig maken  
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G Ik kan breuken met elkaar vergelijken   

G Ik kan alle breuken op de goede plek van de getallenlijn zetten. 
 

G Ik kan plussommen maken met ongelijknamige breuken.   

G Ik kan minsommen maken met ongelijknamige breuken.   

G Ik kan een deel van een geheel uitrekenen.    

G Als ik een deel weet, kan ik het geheel uitrekenen   

G Ik kan keersommen maken van een breuk keer een heel getal.  
  

G Ik kan breuken ook als kommagetallen opschrijven.    

G 
 

Ik kan tienden, honderdsten, halven, kwarten en vijfden opschrijven als 
kommagetal en als breuk.    

 GETALBEGRIP – leerlijn Breuken H  

H Ik kan breuken in de goede volgorde zetten.  

H Ik kan plussommen maken met alle typen breuken.  

H Ik kan minsommen maken met alle typen breuken.  

H Ik kan deelsommen maken waarbij ik een breuk deel door een geheel 
getal.  

H Ik kan breuken en kommagetallen bij elkaar op de juiste plek op de 
getallenlijn zetten.  

 GETALBEGRIP – leerlijn Breuken I  

I Ik kan breuken met breuken vermenigvuldigen  

I Ik kan sommen maken waarbij ik hele getallen moet delen door een 
breuk.  

I Ik kan sommen maken waarbij ik breuken moet delen door een breuk.  

 GETALBEGRIP – Verhoudingen, Procenten en Schaal E  

E Ik weet wat verhouding betekent en weet hoe je dit kunt opschrijven.  

E Ik kan sommen met eenvoudige verhoudingen uitrekenen.  

 GETALBEGRIP – Verhoudingen, Procenten en Schaal F  

F Ik kan verhoudingen verdubbelen of halveren.  

F Ik weet welke basisbewerkingen ik in een verhoudingstabel mag 
toepassen.  

F Ik kan rekenen met eenvoudige verhoudingen door ze in een tabel 
zetten. Zo'n tabel heet een verhoudingstabel.  

F Ik weet dat in rekentaal 100% altijd alles is.  

F Ik ken de betekenis van schaal en weet hoe je de schaalnotatie 
uitspreekt.  

 GETALBEGRIP – Verhoudingen, Procenten en Schaal G  

G Ik kan sommen met complexe verhoudingen uitrekenen door een 
tussenstap te gebruiken.   
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G Ik weet wat procenten zijn. Ik kan getallen met procenten lezen en 
schrijven.  

G Ik kan sommen met 'ronde' procenten uitrekenen.   

G Ik begrijp dat 1/100 en 1% hetzelfde betekent.  

G Ik kan procenten ook als breuken opschrijven en andersom.  

G Ik kan procenten ook als kommagetal opschrijven en andersom.  

G Ik kan percentages aflezen en het juiste deel inkleuren in een 
cirkeldiagram of een strook.  

G Ik kan, op een kaart, de afstand van een bepaald punt naar een ander 
punt uitrekenen.   

 GETALBEGRIP – Verhoudingen, Procenten en Schaal H  

H Ik kan verhoudingen met elkaar vergelijken.  

H Ik kan uitrekenen of bepaalde verhoudingen (bijvoorbeeld van een 
recept) kloppen.  

H Ik kan breuken en procenten weergeven door middel van stroken of 
cirkels.  

H Ik kan werken met procenten in een verhoudingstabel.  

H Als een bepaald percentage bekend is, kan ik uitrekenen hoeveel 100% 
is.  

H Ik kan uitrekenen hoeveel een bepaald percentage van iets is. 
Bijvoorbeeld 78% van 1456.  

H Ik kan verhaalsommen met procenten uitrekenen.  

H Ik kan korting, winst of rente (in procenten) berekenen. Hierbij 
gebruik ik de 1%-regel.  

H Ik kan rekenen met de schaal van een kaart.  

 GETALBEGRIP – Verhoudingen, Procenten en Schaal I  

I Ik begrijp dat breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen 
bij elkaar horen.   

I Ik kan sommen met procenten uitrekenen, ook als het boven de 100% 
gaat.   

I Ik kan werken met halve procenten.  

I Ik kan afstanden meten op een kaart of in een tekening en met behulp 
van de schaal  
uitrekenen hoe groot de afstand in werkelijkheid is.  

I Ik kan meten of de schaal van een tekening of model klopt.  

I Ik kan 2D-figuren vergroten en verkleinen. De verhouding verandert.  

I Ik kan 3D-figuren (zoals een kubus) vergroten en verkleinen.   

 GETALBEGRIP – Geld ABC  

A Ik weet dat je met geld spullen kunt kopen.  

B Ik weet dat er verschillende euromunten en eurobriefjes zijn.  
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B Ik weet wat duur, duurst en goedkoop, goedkoopst betekent.  

B Ik weet dat ik aan het prijskaartje kan zien, hoeveel ik moet betalen.  

B Ik kan spullen betalen tot 10 euro met munten van 1 euro.   

C Ik herken de verschillende euromunten en briefjes en het €-teken.  

C Ik kan spullen betalen tot 10 euro met munten van 1 en 2 euro.  

 GETALBEGRIP – Geld D  

D Ik ken de munten van 5, 10, 20 en 50 eurocent. En van 1 en 2 euro.   

D Ik ken de munten van 1 en 2 euro en het briefje van 5 euro; ik kan 
ermee betalen.  

 GETALBEGRIP – Geld E  

E Ik kan de geld-notatie koppelen aan het DHTE-schema.  

E Ik ken de briefjes van 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro. Briefjes kun 
je ook biljetten noemen.  

E Ik ken de waarde van euromunten en biljetten.  

E Ik kan betalen met munten om het goede bedrag te krijgen.  

E Ik weet hoe je een bedrag met euro's en eurocenten kunt opschrijven.  

E Ik kan met verschillende munten een gelijk bedrag maken.  

E Als er geld ligt (biljetten en munten) kan ik zeggen hoeveel geld dat 
samen is.  

E Ik kan uitrekenen hoeveel iemand moet betalen als hij een paar dingen 
wil kopen.  

E Ik kan betalen met biljetten en munten om het goede bedrag te 
krijgen. Dit heet gepast betalen.  

E Ik kan met verschillende combinaties van biljetten en munten 
hetzelfde bedrag maken.  

 GETALBEGRIP – Geld F  

F Ik kan plussommen maken met geldbedragen.  

F Ik kan minsommen maken met geldbedragen.  

F Ik kan uitrekenen hoeveel iemand terugkrijgt als hij teveel heeft 
betaald. Dat noem je het wisselgeld.  

 GETALBEGRIP – Geld G  

G Ik kan keersommen maken met geldbedragen.   

G Ik kan deelsommen maken met geldbedragen.   

G Ik weet van de munten welk deel van een euro ze zijn.  

G Ik kan geldbedragen (volgens de regels) afronden.  

G Ik kan (in een winkel) handig betalen.  

 GETALBEGRIP – Geld H  
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H Ik kan uitrekenen hoe lang ik moet sparen als ik met mijn zakgeld iets 
duurs wil kopen.  

H Ik weet wat een ton in geld is.  

 GETALBEGRIP – Geld I  

I Ik kan, bij een aanbieding, berekenen of dit een aantrekkelijk aanbod 
is.   

I Ik weet wat BTW betekent. Ik kan ermee rekenen.  

I Ik weet dat in veel andere landen met ander geld (valuta) betaald 
wordt, zoals de dollar of yen. Ik weet wat "koers" betekent. Ik kan euro's 
omrekenen naar andere valuta en andersom.  

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Hoofdrekenen B  

B Ik kan van groepjes dingen zeggen hoeveel het er samen zijn (tot 10).   
 

B Ik kan van groepjes dingen (tot 10) een paar dingen weghalen en zeggen 
hoeveel er dan nog over is    

B Ik kan dingen (tot 10) eerlijk verdelen, bijvoorbeeld over een paar kinderen 
of in een  
paar bakjes.  

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Hoofdrekenen C  

C Ik kan met materiaal plussommen t/m 10 laten zien. 
 

C Ik kan met materiaal minsommen t/m 10 laten zien. 
 

C Ik ken de splitsingen van de getallen onder de 10. 
 

C Ik kan rekenen met de splitsingen van 10 (splitsen, aanvullen, optellen en 
aftrekken)  

C Ik kan optellen tot 10. 
 

C Ik kan aftrekken tot 10. 
 

C Ik kan met materiaal plussommen tot 20 laten zien. 
 

C Ik kan met materiaal minsommen tot 20 laten zien. 
 

C Ik kan dingen (tot 20) eerlijk verdelen. 
 

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Hoofdrekenen D  

D Ik kan getallen tot 20 verdubbelen en halveren. 
 

D Ik kan tellen met sprongen van 10. 
 

D Ik kan tellen met sprongen van 2. 
 

D Ik kan tellen met sprongen van 5. 
 

D Ik ken de plussommen tot 10 uit het hoofd. 
 

D Ik ken de minsommen tot 10 uit het hoofd. 
 

D ik kan plussommen maken tot 20 met behulp van de getallenlijn. 
 

D ik kan minsommen maken tot 20 met behulp van de getallenlijn. 
 

D Ik ken de plussommen tot 20 binnen het tiental. 
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D Ik ken de minsommen tot 20 binnen het tiental. 
 

D ik ken de plussommen tot 20 over het tiental. 
 

D Ik ken de minsommen tot 20 over het tiental.  
 

D Ik kan drie getallen kleiner dan 10 bij elkaar optellen 
 

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Hoofdrekenen E  

E 
Ik ken de vrienden van 100  

E 
Ik kan plussommen tot 100 maken, zoals 30 + 60  

E 
Ik kan minsommen tot 100 maken, zoals 90 – 50   

E 
Ik kan plussommen tot 100 maken, zoals 50 + 9  

E 
Ik kan minsommen tot 100 maken, zoals 40 – 6   

E 
Ik kan plussommen tot 100 maken, zoals 26 + 60  

E 
Ik kan minsommen tot 100 maken, zoals 51 – 10   

E Ik kan plussommen tot 100 maken, zoals 18 + 1 
 

E Ik kan minsommen tot 100 maken, zoals 16 – 3 
 

E Ik kan plussommen tot 100 maken, zoals 18 + 11 
 

E Ik kan minsommen tot 100 maken, zoals 48 – 23  
 

E Ik kan plussommen tot 100 maken, zoals 72 + 9 
 

E Ik kan minsommen tot 100 maken, zoals 36 – 8   

E Ik kan plussommen tot 100 maken, zoals 35 + 29 
 

E Ik kan minsommen tot 100 maken, zoals 44 – 25  
 

E Ik kan getallen tot 50 verdubbelen. 
 

E Ik kan getallen tot 100 halveren.  
 

E Ik kan handig rekenen tot 100 (5 manieren) 
 

E Ik ken de tafel van 10, uit het hoofd.  
 

E Ik ken de deeltafel van 10. 
 

E Ik ken de tafel van 2, uit het hoofd.  
 

E Ik ken de deeltafel van 2. 
 

E Ik ken de tafel van 5, uit het hoofd.  
 

E Ik ken de deeltafel van 5. 
 

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Hoofdrekenen F  

F 
Ik kan plussommen tot 1.000 maken met ronde getallen  

F 
Ik kan minsommen tot 1.000 maken met ronde getallen  

F 
Ik kan plussommen maken met negatieve getallen, zoals -5 + 8 =  

F Ik kan minsommen maken met negatieve getallen, zoals -6 - 2 = 
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F 
Ik ken de tafel van 4, uit het hoofd.   

F 
Ik ken de deeltafel van 4.  

F 
Ik ken de tafel van 8, uit het hoofd.    

F 
Ik ken de deeltafel van 8.  

F 
Ik ken de tafel van 3, uit het hoofd.     

F 
Ik ken de deeltafel van 3.  

F 
Ik ken de tafel van 6, uit het hoofd.  

F 
Ik ken de deeltafel van 6.  

F 
Ik ken de tafel van 9, uit het hoofd.  

F 
Ik ken de deeltafel van 9.  

F 
Ik ken de tafel van 7, uit het hoofd.   

F 
Ik ken de deeltafel van 7.  

F 
Ik ken de tafels van 1 t/m 10 door elkaar.  

F 
Ik kan delen met rest.  

F 
Ik kan handig rekenen tot 1.000 (6 manieren)  

F 
Ik kan een som tot 1.000 schattend uitrekenen.  

F 
Ik kan keersommen uitrekenen met ronde getallen, zoals 20 x 40  

F 
ik kan deelsommen met een rond deelgetal oplossen, zoals 600 : 3  

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Hoofdrekenen G  

G 
Ik kan sommen met ronde getallen tot 10.000 uitrekenen.  

G 
Ik kan een som tot 10.000 schattend uitrekenen.   

G 
Ik ken de deeltafels van 1 tot en met 10 door elkaar.  

G 
Ik ken de tafels en deeltafels van 1 tot en met 10 door elkaar.  

G 
Ik ken de tafel van 11.  

G 
Ik ken de deeltafel van 11.  

G 
Ik ken de tafel van 12.  

G 
Ik ken de deeltafel van 12.  

G 
Ik kan deelsommen maken waarbij de komma moet schuiven, zoals 1,8 : 10  

G 
Ik kan keersommen maken waarbij de komma moet schuiven. Zoals 1,8 x 10  

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Hoofdrekenen H  

H 
Ik kan sommen met ronde getallen tot 100.000 uitrekenen  

H 
Ik kan een som tot 100.000 schattend uitrekenen.  

H 
Ik ken de tafels van 11 tot en met 20 en 25.  

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Hoofdrekenen I  
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I 
Ik kan een som tot een miljoen schattend uitrekenen.  

I 
Ik kan een som tot een miljard schattend uitrekenen.  

I 
Ik ken de meest gebruikte kwadraten en de wortels.  

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Cijferend Rekenen E  

E 
Ik kan plussommen tot 100 laten zien, ondersteund door geld of MAB-blokjes.  

E 
Ik kan minsommen tot 100 laten zien, ondersteund door geld of MAB-blokjes.  

E 
Ik kan cijferend optellen tot 100 binnen het tiental, zoals 24 + 53.   

E 
Ik kan cijferend aftrekken tot 100 binnen het tiental, zoals 78 - 55.  

E 
Ik kan cijferend optellen tot 100 over het tiental, zoals 26 + 37   

E 
Ik kan cijferend aftrekken tot 100 over het tiental, zoals 44 - 25   

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Cijferend Rekenen F  

F Ik kan plussommen tot 1.000 laten zien, ondersteund door geld of MAB-
blokjes.  

F Ik kan minsommen tot 1.000 laten zien, ondersteund door geld of MAB-
blokjes.  

F 
Ik kan cijferend optellen tot 1.000, zoals 514 + 365 (zonder inwisselen)  

F 
Ik kan cijferend optellen tot 1.000, zoals 537 + 325 (1x inwisselen)  

F 
Ik kan cijferend optellen tot 1.000, zoals 678 + 256 (2x inwisselen)  

F 
Ik kan cijferend aftrekken tot 1.000, zoals 786 – 515 (zonder inwisselen)  

F 
Ik kan cijferend aftrekken tot 1.000, zoals 483 – 259 (1x inwisselen)  

F 
Ik kan cijferend aftrekken tot 1.000, zoals 823 – 276 (2x inwisselen)  

F 
Ik kan cijferend aftrekken van ronde getallen tot 1.000, zoals 300-62  

F 
Ik kan plussommen tot 1.000 uitrekenen op mijn eigen manier.  

F 
Ik kan minsommen tot 1.000 uitrekenen op mijn eigen manier.  

F 
Ik kan cijferend vermenigvuldigen, zoals 26 x 3  

F 
Ik kan cijferend vermenigvuldigen van het type 275 x 3    

F 
Ik kan splitsend delen tot 100, zoals 75 : 5   (zonder rest)  

F 
Ik kan splitsend delen tot 100, zoals 78 : 5   (met rest)  

F Ik kan deelsommen oplossen met grote ronde getallen, zoals 200 : 40 of 
32.000 : 400  

F 
Ik kan cijferend aftrekken met kommagetallen, zoals 3 - 0,7   en  4 - 0,24   

F 
Ik kan cijferend optellen met kommagetallen zoals 5 + 0,3  en  8 + 0,43  

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Cijferend Rekenen G  

G 
Ik kan cijferend aftrekken bij ronde getallen tot 10.000, zoals 6.000 - 283.  

G 
Ik kan cijferend optellen tot 10.000.  

G 
Ik kan cijferend aftrekken tot 10.000.   
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G 
Ik kan plussommen maken tot 10.000 op mijn eigen manier.  

G 
Ik kan minsommen maken tot 10.000 op mijn eigen manier.   

G 
Ik kan cijferend optellen met kommagetallen t/m 2 decimalen.  

G 
Ik kan cijferend aftrekken met kommagetallen t/m 2 decimalen.  

G 
Ik kan cijferend vermenigvuldigen, bij sommen zoals 675 x 3 =  

G 
Ik kan cijferend vermenigvuldigen, bij sommen zoals 27 x 34 =  

G Ik kan deelsommen tot 1.000 oplossen met splitsend delen, zoals 135 : 5 of 
184 : 4  

G Ik kan deelsommen tot 1.000 oplossen m.b.v. herhaald aftrekken, zoals 135 
: 5  of  889 : 4   

G 
Ik kan deelsommen tot 1.000 oplossen m.b.v. een staartdeling, zoals 812 : 7  

G 
Ik kan deelsommen tot 1.000 oplossen m.b.v. een staartdeling, zoals 483 : 14  

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Cijferend Rekenen H  

H 
Ik kan cijferend optellen met grote getallen.  

H 
Ik kan cijferend aftrekken met grote getallen.  

H 
Ik kan cijferend optellen met kommagetallen met 1, 2 of 3 decimalen.   

H 
Ik kan cijferend aftrekken met kommagetallen met 1, 2 of 3 decimalen.  

H 
Ik kan cijferend vermenigvuldigen met sommen zoals 257 x 43 =  

H 
Ik kan cijferend vermenigvuldigen met sommen zoals 418 x 579 =  

H 
Ik kan deelsommen oplossen van het type 12.483 : 14 =     

H 
Ik kan cijferend vermenigvuldigen met kommagetallen t/m 3 decimalen.  

H 
Ik kan staartdelen met een kommagetal in het deeltal, zoals 7,68 : 4  

H 
Ik kan staartdelen met een kommagetal in de deler, zoals 63 : 1,4.  

H 
Ik kan staartdelen met een komma in het antwoord.  

 SOMMEN MAKEN – leerlijn Cijferend Rekenen I  

I 
Ik kan sommen tot 1.000.000 oplossen.  

I 
Ik kan staartdelen met kommagetallen.  

I 
Ik kan sommen met kommagetallen uitrekenen.  

I 
Ik pas de goede rekenvolgorde toe in sommen met gemengde bewerkingen.   

I 
Ik kan het gemiddelde uitrekenen van een aantal getallen.  

 SOMMEN MAKEN – Rekenen met de rekenmachine G  

G Ik kan cijfers intypen op de rekenmachine (of de rekenmachine op de 
computer).  
Ik kan getallen aflezen van het scherm.  

G Ik kan optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met de rekenmachine. 
Hiervoor gebruik ik de toetsen +, -, x en =  
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G Ik maak de rekenmachine leeg, voordat ik nieuwe sommen ermee ga 
uitrekenen.  

G Ik kan deelsommen uitrekenen met de rekenmachine. Hiervoor gebruik 
ik de toetsen / of ÷  

G Ik kan kommagetallen intypen en lezen op de rekenmachine. Ik weet 
dat de komma op sommige rekenmachines als punt wordt geschreven.  

G Ook als ik een som uitreken op de rekenmachine, schat ik het 
antwoord, zodat ik weet of het (ongeveer) klopt.  

 SOMMEN MAKEN – Rekenen met de rekenmachine H  

H Ik kan, met de rekenmachine, een kommagetal maken van een breuk.  

H Ik kan sommen met procenten uitrekenen met de rekenmachine.  

H Ik kan sommen met negatieve getallen uitrekenen met de 
rekenmachine.  

 SOMMEN MAKEN – Rekenen met de rekenmachine I  

I Ik kan de memorytoetsen van de rekenmachine gebruiken.    

I Ik kan sommen met kwadraten en wortels uitrekenen met de 
rekenmachine.  

I Ik houd de rekenvolgorde aan bij het rekenen met de rekenmachine.  

I Ik kan sommen met pi uitrekenen met de rekenmachine.  

I Ik kan sommen met breuken uitrekenen met de rekenmachine.  

 METEN – leerlijn Temperatuur BCE  

B Ik weet wat warm en koud is.  

C Ik kan zeggen wat er warmer of kouder is dan iets anders. 
 

E Ik kan met een thermometer de temperatuur meten en aflezen.  

 METEN – leerlijn Temperatuur F  

F Ik weet dat de temperatuur wordt aangegeven in graden Celsius en ik 
ken het symbool hiervoor.  

F Ik kan temperatuurverschillen uitrekenen level F  

 METEN – leerlijn Temperatuur G  

G Ik kan werken met temperatuurtabellen.  

G Als het vriest, komt de temperatuur onder de 0 graden. Ik weet dat 
de temperatuur dan een negatief getal is.  

G Ik kan temperatuurverschillen uitrekenen level G  

 METEN – leerlijn Temperatuur I  

I Ik weet dat je temperatuur ook kunt meten in graden Fahrenheit. Je 
schrijft dat op als een getal met een klein rondje erboven en dan een F.   

 METEN – leerlijn Gewicht ABC  

A Ik ken de begrippen zwaar, zwaarder, zwaarst en licht, lichter, lichtst.  
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A Ik kan dingen op volgorde leggen door te voelen wat er zwaarder of 
lichter is.  

B Ik kan dingen op volgorde leggen op basis van gewicht. Ik gebruik 
hiervoor een  
balans.  

C Ik kan dingen op volgorde leggen op basis van gewicht. Ik gebruik 
hiervoor een  
weegschaal, ik kan het gewicht aflezen.  

 METEN – leerlijn Gewicht E  

E Ik kan meten hoeveel kilo iets weegt met een weegschaal.    

E Ik weet wat gram en kilogram betekent. En dat gewicht hiermee wordt 
aangegeven.   

E Ik ken de afkortingen van kilogram en gram.   

 METEN – leerlijn Gewicht F  

F Ik kan gewicht opschrijven met een kommagetal.   

F Ik kan kilogram in gram omrekenen en omgekeerd.  

F Ik weet hoeveel een ton, een pond en een ons is  

F Ik kan gewichtsmaten in elkaar omrekenen zonder kommagetallen.  

 METEN – leerlijn Gewicht G  

G Ik weet wat milligram is en ik ken de afkorting.  

G Ik kan gram en milligram in elkaar omrekenen.  

G Ik ken alle gewichtsmaten in het metrieke stelsel + 'ton'  

G Ik kan het metriek stelsel (gewichtsmaten) koppelen aan het DHTE-
schema.  

G Ik kan alle gewichtsmaten omrekenen.  

 METEN – leerlijn Gewicht H  

H Ik weet wat een ton in gewicht is.  

H Met de kiloprijs en het gewicht kan ik uitrekenen wat een artikel kost   

H Met het gewicht en de prijs kan ik de kiloprijs van een product 
berekenen.  

 METEN – 2D Plat. Kaart, lengte, omtrek, oppervlakte A  

A Ik ken de begrippen groot, groter, grootst en klein, kleiner, kleinst.  

A Ik ken de begrippen dik, dikker, dikst en dun, dunner, dunst.  

A Ik ken de begrippen 'hetzelfde' of 'dezelfde'.  

A 
 

Ik kan voorwerpen sorteren op 1 eigenschap. Bijvoorbeeld: alle ronde 
of alle gele.  

A Ik weet wat een spiegelbeeld is.  

A Ik weet wat een schaduw is.     
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A Ik kan aanwijzen waar iets is op een kijkplaat.  

 METEN – 2D Plat. Kaart, lengte, omtrek, oppervlakte B  

B Ik ken de basisvormen rond/cirkel, vierkant en driehoek.  

B 
 

Ik kan voorwerpen sorteren op 2 eigenschappen. Bijvoorbeeld rood én 
vierkant.  

B Ik ken de begrippen lang, langer, langst en kort, korter, kortst.  

B Ik ken de begrippen hoog, hoger, hoogst en laag, lager, laagst.  

B Ik ken de begrippen breed, breder, breedst en smal, smaller, smalst.  

B 
 

Ik kan meten hoe lang iets is met een papier, touwtje of stappen. Dit 
zijn 'natuurlijke maten'.  

B 
 
 

Ik kan met een vouwblaadje iets vouwen door de stappen te volgen 
uit het voorbeeld. Ik ken de begrippen recht, schuin, dubbel, lijn, 
hoek en punt.  

B Ik kan van een afbeelding iets naleggen met mozaïek.  

B Ik kan van een afbeelding iets naleggen met de kralenplank.  

B 
 
 

Ik kan een patroon verder maken. Bijvoorbeeld een kralenketting, een 
stempelpatroon, een mozaïek, een kralenplankfiguur, een muurtje van 
blokken.  

B 
 

Ik kan zelf een patroon bedenken en dat maken met bijvoorbeeld een 
kralenketting, stempels, mozaïek of een kralenplank.  

B Ik kan vormen spiegelen.  

B Ik weet wat "schaduwen" is.  

B 
 

Ik kan opdrachten doen met schaduw. Bijvoorbeeld: mijn schaduw 
groter of kleiner laten zijn.  

B 
 

Als ik een tekening van bovenaf van een kamer of onze klas zie, dan 
begrijp ik wat waar is.    

 METEN – 2D Plat. Kaart, lengte, omtrek, oppervlakte C  

C Ik weet wat links en rechts is  

C Ik weet wat een rechthoek is   

C Ik kan met een spiegel figuren verdubbelen en/of vervormen.  

C Ik weet wat (er)omheen betekent.  

C Ik kan zelf een tekening van bovenaf maken van een kamer of onze 
klas. Zo’n tekening heet een plattegrond.   

 METEN – 2D Plat. Kaart, lengte, omtrek, oppervlakte D  

D Ik kan de lengte van iets meten met een natuurlijke maat.  

D Ik weet hoe lang een meter ongeveer is.  

D Ik kan meten hoeveel centimeter iets is met een liniaal.  

D 
 

Ik kan van iets in de klas of buiten zeggen welke vorm het heeft; 
driehoek, vierkant of rond.  
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D 
 

Ik kan tellen hoeveel ruitjes er in een figuur met rechte hoeken 
passen op een ruitjesblad.  

D 
 

Ik kan van een blokkenbouwsel zien welke plattegrond erbij hoort. 
De getallen geven aan hoe hoog de blokken op die plek zijn.  

D 
 

Ik kan tellen hoeveel ruitjes er in een figuur met rechte hoeken 
passen op een ruitjesblad.  

 METEN – 2D Plat. Kaart, lengte, omtrek, oppervlakte E  

E Ik kan rekenen met lengte.  

E Ik ken de lengtematen meter en centimeter en hun afkortingen: m en 
cm  

E 
 
 

Ik kan een plattegrond van een blokkenbouwsel nabouwen. 
Hoogtegetallen geven aan hoe hoog alle blokkentorens moeten 
worden.   

 METEN – 2D Plat. Kaart, lengte, omtrek, oppervlakte F 
 

F 
 

Ik weet wat het spiegelbeeld van iets is. Ik kan het spiegelbeeld van 
een figuur aanwijzen op een plaatje.  

F Ik kan het spiegelbeeld van een figuur tekenen.  
 

F 
 

Ik weet wat symmetrie betekent. Ik kan dat laten zien en uitleggen bij 
figuren  

F 
 

Ik weet wat een vijfhoek, zeshoek, achthoek, ruit, ovaal en 
parallellogram is  

F Ik kan met een liniaal, rolmaat of meetlint dingen opmeten.  

F Ik kan wat ik gemeten heb, opschrijven met een kommagetal.  

 
F 

Ik weet wat een millimeter is. 10 millimeters zijn samen 1 centimeter. 
De afkorting van millimeter is mm.   

F Ik weet wat een decimeter is. De afkorting van decimeter is dm  

F Ik weet wat een decameter is. De afkorting van decameter is dam  

F Ik weet wat een hectometer is. De afkorting van hectometer is hm.  

F Ik weet wat een kilometer is. De afkorting van kilometer is km  

F Ik weet wat omtrek is. Het is de lengte die je krijgt als je over de rand 
om iets heen gaat   

F Ik kan de omtrek van iets meten met een draad.  

F Ik kan de omtrek van een vierhoek uitrekenen.  

F Ik weet wat oppervlakte is. Dat is de grootte van een vlak.  

F 
 

Ik kan een plattegrond maken van de buurt waar mijn huis of school 
staat  

F Ik kan iets opzoeken op een plattegrond of kaart. Of in een atlas  

F 
 

Ik kan, vanuit een plek in de echte situatie, deze plek aanwijzen op 
een kaart    

F Ik kan het metriek stelsel (lengtematen) koppelen aan het DHTE-
schema.  
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 METEN – 2D Plat. Kaart, lengte, omtrek, oppervlakte G  

G Ik kan met een lang meetlint grote dingen opmeten. 
 

G Ik begrijp hoe de lengtematen millimeter, centimeter, decimeter, 
meter met elkaar te maken hebben. Ik kan ermee rekenen.  

G 
 
 

Ik ken de lengtematen: kilometer, hectometer, decameter, meter, 
decimeter,  
centimeter en millimeter. Ik kan de ene maat omzetten in de andere.  

G Ik kan de omtrek van een rechthoek berekenen. 
 

G Ik kan de omtrek van vormen met rechte hoeken uitrekenen.  

G Ik weet hoe groot 1 vierkante meter is.  

G Ik kan de oppervlakte van een vierhoek uitrekenen. 
 

G 
 

Ik kan de oppervlakte van een complexe figuur bepalen op een 
ruitjesblad.  

G 
 

Ik weet dat je oppervlakte meet in vierkante meters of vierkante 
centimeters. Ik weet ook hoe je dat noteert.  

G Ik ken de windrichtingen. 
 

G Ik weet hoe ik met coördinaten een plek op een kaart kan vinden.  

G 
 

Ik kan op een kaart van mijn eigen wijk of woonplaats de straten 
aanwijzen en benoemen. Ik kan de kortste route uitstippelen van een 
bepaald punt ergens naartoe.  

G 
 

Ik kan, met een wegenkaart, een route uitstippelen tussen twee 
plaatsen. Ik begrijp dat een routeplanner ook op deze manier werkt.  

G 
 

Ik kan de symbolen op een kaart begrijpen, bijvoorbeeld waar een 
brug, een spoorlijn, of een toren is.  

G 
 

Ik begrijp de legenda van een kaart. Ik kan erop zien wat de kleuren en 
symbolen op de kaart betekenen.  

G Ik kan het metriek stelsel (gewichtsmaten) koppelen aan het DHTE-
schema.  

 METEN – 2D Plat. Kaart, lengte, omtrek, oppervlakte H  

H 
 

Ik weet wat gelijkvormige figuren zijn. Ze zijn gelijk van vorm, maar 
kunnen in grootte verschillen.  

H Ik kan gelijke figuren herkennen, ook als ze gedraaid zijn.   

H Ik weet wat de uitslag van een figuur is.  

H Ik kan een kubus of balk maken van de uitslag van die kubus of balk.   

H 
 
 

Ik kan de oppervlakte van complexe vormen met rechte hoeken 
uitrekenen. Ik deel de vorm dan op in vierhoeken en tel de 
oppervlaktes van die vierhoeken bij elkaar op.  

H 
 

Ik begrijp dat vierhoeken die dezelfde omtrek hebben, verschillende 
oppervlaktes kunnen hebben.  

H 
 

Ik begrijp dat vierhoeken die dezelfde oppervlakte hebben, 
verschillende omtrekken kunnen hebben.  

H Ik weet wat een are is. De afkorting is a.  
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H Ik weet wat een hectare is. De afkorting is ha.  

H 
 
 

Ik begrijp hoe verschillende oppervlaktematen met elkaar te maken 
hebben. Ik kan  
de ene maat omzetten in de andere.  

H 
 

Ik kan, op een kaart, een richting aangeven door de windrichting te 
noemen.  

H 
 

Ik kan de oppervlakte van een kubus uitrekenen met behulp van de uitslag 
ervan.  

 METEN – 2D Plat. Kaart, lengte, omtrek, oppervlakte I 
 

I Ik kan in een figuur lijnen aanwijzen die loodrecht op elkaar staan  

I 
 

Ik kan in een figuur parallelle lijnen aanwijzen. Je kunt dat ook 
evenwijdige lijnen noemen   

I Ik kan van een figuur zeggen of hij draai-symmetrisch is.  

I 
 

Ik kan, met behulp van een kompasroos, een richting aangeven door 
het aantal graden te noemen.    

I Ik kan opmeten hoe groot een hoek is.  

I 
 

Ik kan van een driehoek zeggen wat voor soort driehoek het is: 
rechthoekige driehoek, gelijkzijdige driehoek of gelijkbenige driehoek.  

I Ik kan rechte hoeken herkennen in figuren  

I Ik kan van een hoek zien of het een rechte, scherpe of stompe hoek is  

I Ik kan de oppervlakte van een driehoek uitrekenen.  

I Ik kan de oppervlakte van een parallellogram uitrekenen.  
 

I Ik weet dat een cirkel altijd 360 graden is  

I Ik kan van een hoek zien of het een rechte, scherpe of stompe hoek is  

I 
 

Ik weet wat de diameter en de straal van een cirkel is.  
 

I Ik kan de omtrek van een cirkel uitrekenen.  

I Ik kan de oppervlakte van een cirkel uitrekenen.  

I 
 

Ik begrijp dat de (platte) wereldkaart niet precies de echte aarde 
weergeeft. De kaart is plat en de aarde is een bol.  

I Ik weet wat dichtheid betekent. Als ik de oppervlakte en het aantal 
bewoners van een gebied weet, kan ik de bevolkingsdichtheid 
berekenen  

I Ik weet wat π is.  

I Ik kan de oppervlakte van een cirkel uitrekenen.  

 METEN – 3D: Ruimtelijk. Bouwen, liters, inhoud A  

A Ik kan de begrippen voor, achter, boven, onder, naast, in en op 
gebruiken om te  
beschrijven waar iets in een ruimte is.  

A Ik ken de begrippen vol, voller, volst en leeg, leger, leegst.  
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A Ik ken de begrippen in en uit.  

 METEN – 3D: Ruimtelijk. Bouwen, liters, inhoud B 
 

B Ik kan aanwijzen waar iets is in een ruimte t.o.v. mijzelf. Ik gebruik de 
begrippen boven, tussen, dichtbij, veraf, tegenover.  

B Ik kan een reeks afmaken met bijvoorbeeld vormen of kralen.  

B Ik kan een kralenketting narijgen.  

B Ik kan van een afbeelding iets nabouwen met bouw- of 
constructiemateriaal.  

B Ik kan meten hoeveel in een voorwerp kan.  

B Ik ken de begrippen vooraan, achteraan, voorste, achterste en 
middelste.  

B Ik ken de begrippen bovenste en onderste.  

B Ik ken de begrippen dichtbij en ver weg.  

B Als iemand mij de weg uitlegt, kan ik er komen. Ik kan ook zelf iemand 
de weg uitleggen.  

 METEN – 3D: Ruimtelijk. Bouwen, liters, inhoud C  

C Ik kan de route uitleggen naar een plek in de omgeving vanuit mijn 
positie. Ik gebruik de begrippen links, rechts, voor, na, rechtdoor, 
verder.  

C Ik kan een stap-voor-stap bouwtekening lezen en uitvoeren met bouw- 
of  
constructiemateriaal.  

C Ik ken de (geometrische) vormen bol, kubus en piramide.  

C Ik kan inhoud meten en vergelijken. ik gebruik de begrippen vol, voller, 
volst(e), leeg, veel, weinig, meer, meest(e), minder, minst(e) en 
evenveel.  

 METEN – 3D: Ruimtelijk. Bouwen, liters, inhoud D  

D Ik weet dat inhoud betekent hoeveel ergens in past.  

D Ik kan de inhoud van verschillende voorwerpen met elkaar vergelijken.  

D Ik weet hoeveel een liter ongeveer is en ik kan schatten hoeveel liter 
ergens in past.  

D Ik kan meten hoeveel liter water er in een bak zit met een litermaat.  

D Ik kan de blokken van een bouwsel tellen.  

 METEN – 3D: Ruimtelijk. Bouwen, liters, inhoud E  

E Ik weet hoeveel een milliliter ongeveer is.  

E Ik kan de inhoud van een pan, bakje of fles meten met een 
maatbeker. Ik gebruik hierbij de maten liter en milliliter.    

E Ik kan een afgesproken route volgen.  

E Ik ken de begrippen zijaanzicht, vooraanzicht en bovenaanzicht en ik 
kan ermee werken.  
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 METEN – 3D: Ruimtelijk. Bouwen, liters, inhoud F  

F Ik weet wat milliliter, centiliter, deciliter, liter betekent.  
Ik ken ook de afkortingen: ml, cl, dl en l.  

F Ik kan het metriek stelsel (inhoudsmaten) koppelen aan het DHTE-
schema  

F Ik weet wat een dwarsdoorsnede is. Ik kan op dwarsdoorsnede van een 
huis de  
onderdelen van het huis benoemen  

F Ik kan van een foto zeggen vanaf welke plek de foto genomen is, of 

van een plaatje van welke kant dat bekeken is.  

F Ik gebruik de namen van de windrichtingen om in een route aan te 
geven welke kant je uit moet.  

 METEN – 3D: Ruimtelijk. Bouwen, liters, inhoud G  

G Ik ken de inhoudsmaten: liter, deciliter, centiliter, milliliter. Ik kan de 
ene maat omzetten in de andere.  

G Ik weet wat een balk is.  

G Ik weet wat een cilinder is.  

G Ik weet wat een kegel is.  

G Ik kan van een uitslag zeggen welk figuur je daarmee kunt maken.  

G Ik weet wat tweedimensionaal (2D) en driedimensionaal (3D) betekent.  

 METEN – 3D: Ruimtelijk. Bouwen, liters, inhoud H  

H ik weet wat een kuub is. Het is 1 kubieke meter. Bijvoorbeeld: een 
kuub zand.  

H Ik kan de inhoud van een kubus of balk uitrekenen.  

H Ik weet dat de inhoudsmaat liter gelijk is aan de inhoudsmaat  dm³.  

H Ik weet wanneer ik de inhoudsmaat liter moet gebruiken en wanneer 
dm³.   

H Ik kan de inhoudsmaten cm³, dm³ en m³ in elkaar omrekenen.  

H Ik weet wat tweedimensionaal (2D) en driedimensionaal (3D) betekent.  

H Ik kan litermaten en kubieke decimeters in elkaar omrekenen (zonder 
kommagetallen).  

H Ik kan litermaten en kubieke decimeters in elkaar omrekenen (met 
kommagetallen)   

H Ik kan een 3D-tekening maken van een kubus of een balk.  

H Ik weet wat een prisma is  

H Ik weet wat van een vorm de hoekpunten, ribben en zijvlakken zijn.  

H Ik kan van allerlei vormen zeggen hoeveel hoekpunten, ribben en 
zijvlakken ze hebben.  

 METEN – 3D: Ruimtelijk. Bouwen, liters, inhoud I  
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I Ik kan de inhoud van een balk, cilinder of driehoekige prisma 
uitrekenen.  

I Ik kan van een 3D-figuur de uitslag tekenen en deze vervolgens als een 
bouwplaat in elkaar zetten.   

I Ik kan een vorm of ruimtelijk figuur, getekend op papier, in mijn hoofd 
draaien en van allerlei kanten bekijken.  

I Ik weet wat kijklijnen en kijkhoeken zijn.  

I Ik weet (bij tekeningen) wat "perspectiefprojectie" betekent; met een 
verdwijnpunt.  
Zo zie je de wereld in het echt. Hoe verder iets weg is, des te kleiner 
het is.  
Ik weet wat "parallelprojectie" betekent; zo zijn de voorwerpen in 
werkelijkheid. Lijnen die in het echt parallel lopen, doen dat ook op de 
tekening.  

 TIJD – leerlijn Tijd A  

A  Ik weet mijn eigen leeftijd.  
 

A  Ik begrijp een tijdlijn van dagelijkse gebeurtenissen. Ik kan vertellen 
wat er eerst was en wat daarna. Ik gebruik de begrippen hiervoor en 
hierna.   

A  Ik weet wat vandaag, gisteren en morgen betekent  
 

A  Ik ken de dagdelen ochtend, middag, avond en nacht.   

A  Ik weet wat "bijna" betekent   

A  Ik weet wat "te laat" en "te vroeg" betekent   

 TIJD – leerlijn Tijd B  

B  Ik ken de begrippen lang, langer, langst en kort, korter, kortst (in de 
betekenis van tijd).   

B  Ik ken de begrippen jong, jonger, jongst(e) en oud, ouder, oudst(e).   

B  Ik ken de begrippen snel, sneller, snelst(e) en langzaam, langzamer en 
langzaamst(e).   

B  Ik ken de namen van de dagen van de week.   

B  Ik ken de namen van de seizoenen.   

B  Ik weet wanneer het ochtend, middag, avond en nacht is.   

B  Ik begrijp wat toen en nu is.   

B  Ik begrijp wat bedoeld wordt met vroeger, zo meteen, en straks.   

B  Ik ken de begrippen eerder, nu en later.   

B  Ik kan iets wat gebeurd is in de goede volgorde van tijd vertellen of 
laten zien.   

B  Ik weet dat je op een klok kunt zien hoe laat het is. Er zijn klokken met 
wijzers en cijfers en klokken met alleen cijfers.   

 TIJD – leerlijn Tijd C  

C  Ik kan de dagen van de week in de goede volgorde opnoemen.   
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C  Ik kan de namen van de seizoenen van het jaar in de goede volgorde 
opnoemen.   

C  Ik begrijp dat je ook met andere dingen dan een klok of een horloge de 
tijd kunt meten.  

C  Ik snap wat tegen de klok in / met de klok mee draaien betekent. Je 
kunt ook zeggen: linksom of rechtsom draaien.   

C  Ik kan op een analoge klok de hele uren aflezen, tekenen en 
schrijven.   

C  Ik kan op een digitale klok de hele uren aflezen en schrijven.   

 TIJD – leerlijn Tijd D  

D  Ik ken de maanden van het jaar, in de goede volgorde.   

D  Ik weet wat de grote en kleine wijzer aangeven op een analoge klok.   

D  Ik kan halve uren lezen op een analoge klok.   

D  Ik kan op een digitale klok de halve uren aflezen en schrijven.   

D  Ik kan zeggen hoe laat het een uur eerder of later zal zijn.  
 

D  Ik kan zeggen hoe laat het een half uur eerder of later zal zijn.   

D Ik kan op een analoge klok de tijden aflezen, tekenen en schrijven tot 
20 minuten óver het hele uur en vanaf 20 minuten vóór het hele uur.  

D  Ik weet wat een kwartier is en ik kan kwartieren lezen, tekenen en 
opschrijven op een analoge klok.   

D  Ik kan de kwartieren aflezen en schrijven op een digitale klok.   

D  Ik kan minuten aflezen op een digitale klok.   

D  Ik kan de tijd per 5 minuten lezen op een analoge klok.  
 

D  Ik ken de verschillende soorten kalenders en weet hoe en waarvoor je ze 
gebruikt.   

 TIJD – leerlijn Tijd E  

E  Ik weet wat een seconde is.   

E  Ik weet wat een secondewijzer is.   

E  Ik weet hoeveel seconden in een minuut zitten, hoeveel minuten in 
een uur zitten en hoeveel uren in een etmaal zitten.   

E  Ik kan zeggen hoe laat het een kwartier eerder of later zal zijn.   

E  Ik kan de verschillende tijdseenheden van klein naar groot zetten.   

E  Ik kan op de analoge klok de tijden tussen ‘kwart over’ en ‘kwart voor’ 
aflezen, tekenen en schrijven.   

 TIJD – leerlijn Tijd F  

F  Ik weet hoeveel dagen in een week, een maand en een jaar zitten.   

F  Ik weet wat een kwartaal, een trimester, een eeuw en een schrikkeljaar 
is.   

F  Ik kan een bepaalde periode op een tijdbalk aanwijzen. Ik kan het 
tijdverschil zien Tussen verschillende gebeurtenissen op een tijdbalk.  
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F  Ik ken de nummers van de maanden.  

F  Ik weet hoe je een datum kunt opschrijven met cijfers.  
 

F  Ik kan werken met een kalender. Ik kan uitrekenen hoe lang iets 
duurt met behulp van data of jaartallen.   

F  Ik kan de tijd aflezen en schrijven op een digitale klok.   

F  Ik kan de tijd aflezen, tekenen en schrijven op een analoge klok.  

F Ik kan tijden op de digitale klok overzetten naar een klok met wijzers 
en andersom  

F  Ik kan de tijd opnemen met een stopwatch. 
 

 TIJD – leerlijn Tijd G 
 

G  Ik kan uren in minuten omzetten, minuten in seconden en andersom.   

G Ik kan uitrekenen hoeveel tijd er zit tussen 2 tijdstippen op een 
digitale klok. Dit noemen we tijdsduur.   

G Ik kan uitrekenen hoeveel tijd er tussen 2 tijdstippen zit op een 
analoge klok. Dat noemen we tijdsduur.   

G  Ik kan werken met een tijdtabel/tijdschema.   

G  Ik kan rekenen met dagen, maanden en jaren.   

 TIJD – leerlijn Tijd H  

H  Ik weet wat een olympiade, lustrum, decennium en millennium is.   

H  Ik kan snelheid uitrekenen in kilometer per uur (km/u) of meter per 
seconde (m/s)   

H  Ik kan met behulp van de snelheid uitrekenen wat de afstand en/of de 
tijd is.   

 TIJD – leerlijn Tijd I  

I  Ik begrijp dat de stand van de aarde (ten opzichte van de zon) zorgt 
voor de verschillen tussen de seizoenen.   

I  Ik begrijp hoe de stand van de zon van invloed is op de schaduwen op 
aarde.   

I  Ik ken de indeling van de tijdzones op aarde. En ik kan ermee rekenen.   

I  Ik kan de gemiddelde snelheid uitrekenen.  

I  Ik kan de snelheid omrekenen van km/u naar m/s en andersom.  

I  Ik weet hoeveel milliseconden in een seconde zitten en ik kan ermee rekenen.  
 

 ZOEK DE SOM – leerlijn Tabellen en Grafieken C  

C Ik kan een splitstabel lezen met getallen tot 10.  

C  Ik kan dingen tellen en turven hoeveel ik heb.  

C  Ik kan een eenvoudige staafgrafiek maken  

 ZOEK DE SOM – leerlijn Tabellen en Grafieken D  

D Ik kan een splitstabel tekenen voor getallen tot 20.  
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D Ik weet wat een grafiek is.  

D Ik weet wat een tabel is  

 ZOEK DE SOM – leerlijn Tabellen en Grafieken E  

E Ik weet welke soorten grafieken er zijn.  

E Ik weet welke soorten tabellen er zijn.  

E Ik weet welke soorten diagrammen er zijn  

E Ik kan een tabel maken van de dingen die ik gemeten of geteld heb.   

E Ik kan een staafdiagram maken van de dingen die ik gemeten of 
geteld heb.   

E Ik kan gegevens uit een staafdiagram aflezen.  

 ZOEK DE SOM – leerlijn Tabellen en Grafieken F  

F Ik kan gegevens uit een grafiek aflezen.  

F Ik kan gegevens uit een tabel aflezen .  

F Ik kan een assenstelsel aflezen.  

 ZOEK DE SOM – leerlijn Tabellen en Grafieken G  

G Ik kan procenten uit een cirkeldiagram aflezen.  

G Ik kan vragen over een tabel beantwoorden.  

G Ik kan vragen over een grafiek beantwoorden.  

 ZOEK DE SOM – leerlijn Tabellen en Grafieken H 
 

H Ik kan in een tabel bijhouden wat de uitkomst is als ik iets steeds 
herhaal.  

H Ik kan uit een grafiekje voorspellen wat de volgende waarde ongeveer 
zal zijn.   

H Ik kan gegevens uit een tabel of grafiek aflezen en een conclusie 
trekken.  

 ZOEK DE SOM – leerlijn Tabellen en Grafieken I  

I Ik kan de gegevens van een tabel omzetten in een grafiek.  

I Ik kan met gegevens een grafiek/tabel/diagram op de computer 
maken.  

I Ik kan een grafiek koppelen aan een tabel.  

 ZOEK DE SOM – leerlijn Verhaalsommen D  

D Bij een som tot 20 kan ik zelf een verhaaltje bedenken.  

D Ik kan de rekensom vinden in een verhaalsom van level D.  

D Ik herken getallen en rekenwoorden in een stukje tekst.   

D Ik kan verhaalsommen van level D oplossen.  

 ZOEK DE SOM – leerlijn Verhaalsommen E  

E Ik kan zelf een verhaaltje bedenken bij een som tot 100.  
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E Ik kan de sommen vinden die bij een rekenplaatje horen.   

E Ik kan een plaatje maken van een keersom. Ik kan erover vertellen.   

E Ik kan verhaalsommen van level E oplossen.  

 ZOEK DE SOM – leerlijn Verhaalsommen F 
 

F Ik kan verhaalsommen van level F oplossen.   

F Ik kan verhaalsommen van level F oplossen met de strokenmethode. 

  

F Bij verdelen (in het echt) kan ik uitleggen welke deelsom daarbij 
hoort. Ik kan er ook een plaatje van tekenen . 
  

F Ik kan zelf een verhaaltje bedenken bij een som tot 1000.  

 ZOEK DE SOM – leerlijn Verhaalsommen G  

G Ik kan verhaalsommen van level G oplossen met de strokenmethode. 

  

G Ik kan verhaalsommen van level G oplossen. 
  

 ZOEK DE SOM – leerlijn Verhaalsommen H  

H 
 

Ik kan mijn eigen antwoord op een verhaalsom van level H controleren door 
het antwoord te schatten. 

  

H Ik kan verhaalsommen van level H oplossen. 
  

 ZOEK DE SOM – leerlijn Verhaalsommen I  

I Ik kan de som opschrijven die bij een verhaalsom hoort, ook als het een 
lange som met haakjes is. 

  

I Ik kan mijn eigen antwoord op een verhaalsom van level I controleren 
door het antwoord te schatten. 
  

I Ik kan verhaalsommen van level I oplossen.  
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Ontwikkelgebied: Oriëntatie op jezelf en de wereld 
 

Niveau 

Mens en samenleving 

Behaald 

 
Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en 
psychische gezondheid van henzelf en anderen. 
 
(Voor psychische gezondheid -> zie leerdoelen bij sociaal – emotionele 
ontwikkeling) 
 

Leerjaar 5 Ik kan mijn lichaam op hygiënisch verantwoorde manier verzorgen. 
 

Leerjaar 6 
Ik ken het belang van een goed voedingspatroon en weet onderscheid te 
maken tussen gezonde en ongezonde voeding.  

Leerjaar  
7-8 

Ik weet wat de invloed is van roken, alcohol en drugsgebruik op het 
functioneren van mensen.  

Leerjaar  
7-8 

Ik herken factoren bij het ontstaan van verslavende gewoonten. 
 

   

Niveau 

 
Kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht 
als verkeersdeelnemer en als consument. 
 

Behaald 
Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
 

Leerjaar 3 Ik weet waar ik veilig kan lopen in het verkeer.  

Leerjaar 3 Ik weet hoe ik veilig kan oversteken.  

Leerjaar 3 
Ik weet welke onderdelen er op en aan mijn fiets horen te zitten en weet mijn 
plaats op de weg als ik fiets.  

Leerjaar 3 Ik weet waarom het belangrijk is dat anderen mij kunnen zien in het verkeer.  

Leerjaar 3 
Ik weet waarom er verkeersborden zijn en welke borden ik kan tegenkomen 
als ik fiets of loop in het verkeer.  

Leerjaar 3 
Ik weet waar ik buiten veilig kan spelen en welke spelletjes ik veilig op een 
stoep kan spelen.  

Leerjaar 3 Ik weet hoe ik veilig om kan gaan met dieren en grote wagens in het verkeer.  

Leerjaar 3 
Ik weet waarom er verkeerstekens zijn en kan hiervan in mijn eigen buurt 
voorbeeld geven.  

Leerjaar 3 
Ik weet elke afspraken er zijn als ik in een groep loop, bijvoorbeeld naar de 
bibliotheek.  

Leerjaar 4 Ik weet waar ik in het verkeer veilig kan lopen.  

Leerjaar 4 
Ik weet hoe ik plekken kan herkennen waar het veilig is om over te steken en 
waar het niet veilig is om over te steken.  

Leerjaar 4 

Ik weet waarom reflectie en verlichting belangrijke onderdelen van de fiets 
zijn en ik weet wanneer je achter elkaar moet fietsen en wanneer je naast 
elkaar mag fietsen.  

Leerjaar 4 
Ik weet hoe ik mijn gedrag in het verkeer moet aanpassen aan de 
verschillende weersomstandigheden.  
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Leerjaar 4 
Ik ken vier soorten verkeersborden met de beginzin die erbij hoort. (Je moet 
hier… / Je mag hier niet.. / Pas op… / Kijk, hier is…)  

Leerjaar 4 
In mijn eigen buurt weet ik waar veilige speelplekken zijn. 
Ik ken de onoverzichtelijke en onveilige verkeersplekken in mijn eigen buurt.  

Leerjaar 4 
Ik weet hoe ik met anderen in het verkeer om moet gaan: rolstoelgebruikers, 
blinden en slechtzienden, voorrangsvoertuigen, een auto die achteruit rijdt.  

Leerjaar 4 
Ik ken de betekenis van verkeerstekens: hand uitsteken, verkeerslichten, bij 
spoorwegovergangen.  

Leerjaar 4 
Ik ken de regels voor passagiers: achterin de auto, achterop de fiets, in de bus 
en in de trein.  

Leerjaar 5 Ik weet mijn plaats op de weg als ik loop, speel of fiets. 
 

Leerjaar 5 
Ik ken de voorrangsregels op kruispunten met voorrangsborden en zonder 
voorrangsborden.  

Leerjaar 5 
Ik weet wat er allemaal op en aan een veilige fiets moet zitten en hoe ik veilig 
een bocht kan maken.  

Leerjaar 5 Ik weet hoe ik bij nat – donker weer en sneeuw op kan vallen in het verkeer.  

Leerjaar 5 
Ik kan verkeersborden in 5 soorten onderverdelen en weet welke vaste 
‘beginzin’ bij elk bord hoort.  

Leerjaar 5 
Ik weet hoe ik veilig kan oversteken als ik het verkeer niet goed kan zien 
aankomen.  

Leerjaar 5 

Ik kan het begrip  verkeersteken uitleggen en weet waar de volgende 
verkeerstekens voor bedoeld zijn: zebrapad, verkeerslichten, tekens bij een 
spoorwegovergang en een rotonde.  

Leerjaar 5 

Ik weet wanneer ik voor mag gaan in het verkeer en ken de regels die horen 
bij een uitrit. Ik weet hoe ik een voorrangsvoertuig kan herkennen en wat ik 
moet doen als ik er een tegenkom.  

Leerjaar 5 
Ik ken de regels als ik met iemand meerijd achter op de fiets, achter in de auto 
en in de bus.  

Leerjaar 6 
Ik kan uitleg geven aan de begrippen voetganger en bestuurder en weet hun 
plaats op de weg.  

Leerjaar 6 Ik ken de voorrangsregels bij kruispunten met en zonder voorrangsborden.  

Leerjaar 6 
Ik weet wat er allemaal op en aan een veilige fiets zit en hoe ik veilig samen 
met anderen kan fietsen.  

Leerjaar 6 
Ik weet hoe  ik me in het verkeer moet gedragen bij slecht zicht of gladde 
wegen.  

Leerjaar 6 
Ik kan de verkeersborden in 5 soorten onderverdelen en weet hoe ik me moet 
gedragen in het verkeer bij deze borden.  

Leerjaar 6 
Ik weet wat ik kan doen in situaties waarin ik het verkeer niet goed kan zien 
aankomen en ik weet hoe ik veilig kan fietsen in de buurt van vrachtwagens.  

Leerjaar 6 

Ik weet wat de verkeerstekens betekenen: op een wegdek, tekens naast de 
weg,, tekens die mensen elkaar geven, tekens bij een wegopbreking en tekens 
bij een eenrichtingsweg.  

Leerjaar 6 

Ik weet wie er voor mag gaan bij: uitritten, achteruitrijdende auto’s, 
zebrapaden, wegrijdende bussen en ik weet hoe ik veilig kan fietsen in de 
buurt van een bus.  

Leerjaar 6 Ik ken de regels die gelden bij reizen met het openbaar vervoer (bus en trein).  

Leerjaar 7 
Ik ken de voorrangsregels bij: voorrangskruispunten, gewonde kruispunten, 
kruisingen met verharde en onverharde wegen, rotonde.  
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Leerjaar 7 
Ik weet hoe ik veilig kan voorsorteren, hoe ik veilig kan fietsen in een groep en 
wat er allemaal aan en op een veilige fiets zit.  

Leerjaar 7 
Ik weet hoe ik mijn verkeersgedrag moet aanpassen bij de verschillende 
weersomstandigheden.  

Leerjaar 7 
Ik ken de 5 soorten verkeersborden en weet de betekenis van de 
verschillende (onder)borden.  

Leerjaar 7 
Ik weet hoe ik me veilig kan gedragen in drukke en onoverzichtelijke 
verkeerssituaties.  

Leerjaar 7 
Ik weet wie voor mag gaan bij: uitritten, zebrapaden, voorrangsvoertuigen, 
een bus die wegrijdt van een bushalte, auto’s die parkeren of achteruitrijden.  

Leerjaar 7 

Ik ken de betekenis van de tekens bij de drie soorten spoorwegovergangen, de 
tekens die een verkeersagent geeft, de pijlen in een verkeerslicht, de tekens 
op het wegdek van een fietsopstelvak.  

Leerjaar 7 Ik weet hoe ik veilig kan fietsen in de buurt van vrachtwagens.  

Leerjaar 7 

Ik ken verschillende soorten openbaar vervoer en kan diverse voor- en 
nadelen van diverse vormen van vervoer benoemen, ook vanuit het 
milieuoogpunt.  

Leerjaar 8 
Ik ken de voorrangsregels bij: voorrangskruispunten, gewonde kruispunten, 
rotonde en ik weet hoe ik me veilig kan gedragen in deze situaties.  

Leerjaar 8 
Ik weet: in welke verkeerssituaties ik het beste kan voorsorteren en wanneer 
niet en hoe ik veilig kan fietsen in een groep.  

Leerjaar 8 Ik ken de betekenis van alle verkeersborden.  

Leerjaar 8 
Ik weet hoe ik me moet gedragen in drukke en onoverzichtelijke 
verkeerssituaties.  

Leerjaar 8 
Ik weet wie voor mag gaan bij: uitritten, parkerende auto’s, stilstaande bussen 
binnen de bebouwde kom.  

Leerjaar 8 

Ik ken de tekens bij de verschillende soorten spoorwegovergangen (AKI, AHOB 
en Andreaskruis) en ik weet hoe ik me veilig kan gedragen als fietser bij een 
spoorwegovergang. Daarnaast ken ik de betekenis van de tekens op de weg 
bij een fietsopstelvak, een fietsstrook en een busbaan.   

Leerjaar 8 

Ik weet hoe ik veilig kan fietsen in de buurt van grote voertuigen. Ik weet wat 
de dode hoek inhoudt en hoe ik mezelf zichtbaar kan maken voor de 
chauffeur.  

Leerjaar 8 

Ik ken de regels die gelden in de verschillende soorten openbaar vervoer en 
kan een onderbouwde keuze maken voor een bepaalde vorm van vervoer in 
diverse situaties, rekening houdend met het milieu.  

   

 

 
Kerndoel 36: De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en 
Europese staatsinrichting en de rol van de burger. 
 

 
Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor 
algemeen aanvaarde waarden en normen. -> zie hoofdstuk Sociaal-
Emotioneel. 
 

Niveau 

Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die 
in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en 
ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. 
 Behaald 
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 Thema: Allemaal mensen  

Leerjaar 8 Ik kan beschrijven hoe mensen in verschillende gebieden op aarde leven.  

Leerjaar 8 

Ik kan beschrijven wat de kenmerken zijn van de verschillende culturen zijn en 
de daarbij voorkomende geestelijke stromingen: Christendom, Islam, 
Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom.  

   

Niveau 

Natuur en techniek 

Behaald 

 
Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende 
planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren 
in hun leefomgeving. 
 

 Thema: De wereld om je heen.  

Leerjaar 5 
Ik kan de wereld waarin we leven beschrijven en onderverdelen in soorten 
dieren.  

Leerjaar 5 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: amfibieën, bacterie, insecten, 
kieuwen, levend, ongewervelde dieren, kenmerken, schimmel, zoogdieren, 
reptielen.  

 Thema: Planten en dieren  

Leerjaar 5 
Ik kan beschrijven wat een plant tot een plant maakt en een dier tot een dier 
en daarbij hoe ze samen leven.  

Leerjaar 5 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: alarmkleur, bladeren, 
leefomgeving, mineralen, planteneters, schutkleur, stengel, vleeseters, 
wortels, vrucht.  

Leerjaar 7 
Ik kan de relatie tussen dieren, planten en hun omgeving beschrijven en wat 
er kan gebeuren als deze leefomgeving verandert.  

Leerjaar 7 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: bodemdieren, kringloop van 
voedsel, plankton, schimmels, nationaal park, suikers, vervuiling, 
voedselketen, voedsel web, zonne-energie  

 Thema: Voeding en je lichaam.  

Leerjaar 5 Ik kan beschrijven waar ons eten vandaan komt.  

Leerjaar 5 Ik kan beschrijven wat het nut van eten is.  

Leerjaar 5 
Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: bouwstoffen, alleseters, 
brandstoffen, energie, fruit, groente, prooi, vegetariër, zuivel, zuurstof.  

Leerjaar 7 
Ik kan beschrijven waar het eten dat je doorslikt heen gaat – 
spijsverteringskanaal.  

Leerjaar 7 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: bloedsomloop, orgaan, 
eiwitten, koolhydraten, smaakpapillen, spijsvertering, spijsverteringskanaal, 
ziektekiemen, zintuigen, pupil.  

Niveau 

 
Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en 
mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. 
 Behaald 

 Thema: Voortplanting  

Leerjaar 6 
Ik kan beschrijven wat voortplanting is en hoe dieren en planten hier zelf voor 
zorgen.  
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Leerjaar 6 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: bevruchting, broedzorg, 
draagtijd, eitje, geboorte, meeldraad, nestblijver, stamper, voortplanting, 
zaadje.  

Leerjaar 8 

Ik kan beschrijven waarom voortplanting heel belangrijk is, wat er gebeurt 
met nieuw leven en wat voor ontwikkeling planten, dieren en mensen 
doormaken.  

Leerjaar 8 
Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: bestuiving, bol, geslachtsrijp, 
knol. Larve, levenscyclus, metamorfose, pop, stuifmeel, bloem.  

   

Niveau 

 
Kerndoel 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en 
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, 
magnetisme en temperatuur. 
 Behaald 

 Thema: Natuurlijke verschijnselen  

Leerjaar 6 Ik kan de natuurkundige begrippen: energie, licht en geluid beschrijven.  

Leerjaar 6 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: beweging, elektriciteit, 
energiebron, energieomzetting, fossiele energie, geluid, geluidsgolven, licht, 
trillingen, warmte.  

Leerjaar 8 Ik kan de natuurkundige begrippen: kracht, licht en elektriciteit beschrijven.  

Leerjaar 8 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: elektrische stroom, elektronen, 
geleiden, hefboom, hoornvlies, kracht, lens, lichtbreking, versnelling, 
vertraging.  

 Thema: De wereld om je heen  

Leerjaar 7 

Ik kan aan de hand van gebruik, afkomst en soorten hout de samenhang 
tussen de verschillende disciplines van het vak natuur & techniek duidelijk 
maken.  

Leerjaar 7 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: biologie, kooldioxide, hout, 
houtverbindingen, kringloop van gassen, natuurkunde, opwaartse kracht, 
rotten, tropisch hout, zweven.  

 Thema: materiaal uit de natuur  

Leerjaar 6 
Ik begrijp dat elk materiaal zich op een andere manier gedraagt en kan 
beschrijven hoe de volgende stoffen zich gedragen: water, olie, ijzer en lucht.  

Leerjaar 6 
Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: condenseren, kookpunt, gas, 
smelten, moleculen, stollen, uitzetten, vaste stof, verdampen, vloeistof.  

   

Niveau 

 
Kerndoel 43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven 
met behulp van temperatuur, neerslag en wind. 
 Behaald 

 Thema: Weer en klimaat  

Leerjaar 5 Ik kan beschrijven wat ‘weer’ is en de invloed ervan op klimaten.  

Leerjaar 5 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: satelliet, klimaat, landklimaat, 
neerslag, poolklimaat, seizoenen, tropisch klimaat, weer, woestijnklimaat, 
zeeklimaat.  

Leerjaar 7 Ik kan beschrijven hoe de verschillende weersomstandigheden ontstaan.  
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Leerjaar 7 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: ijzel, kringloop van water, 
waterdamp, orkaan, wind, eindkracht, windrichting, wolk, zonnestralen, 
zonnewarmte.  

   

Niveau 

 
Kerndoel 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving 
relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. 
 Behaald 

 Thema: Techniek om ons heen  

Leerjaar 6 
Ik kan enkele concrete toepassingsgebieden van techniek beschrijven en in 
welke sectoren techniek aanwezig is.  

Leerjaar 6 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: bewerken, bouwtechniek, 
communicatiemiddelen, communiceren, elektrotechniek, infrastructuur, 
ontwerp, product, productielijn, transportmiddelen.  

Leerjaar 8 
Ik kan beschrijven welke technieken gebruikt worden om tot een werkende 
robot te komen.  

Leerjaar 8 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: analyse, beslisschema, 
computer, evalueren, meten, processor, programma van eisen, robot, 
robotarm, sensor.  

 Thema: Materiaal uit de natuur  

Leerjaar 8 
Ik kan beschrijven hoe voor allerlei materialen die wij gebruiken stoffen uit de 
natuur nodig zijn.  

Leerjaar 8 
Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: beton, erts, glazuur, keramiek, 
spinnen, legering, metaal, vezels, natuursteen, textiel.  

   

Niveau 

 
Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te 
ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. 
 Behaald 

 Thema: Techniek om je heen  

Leerjaar 5 Ik kan aan de hand van een fiets de basisprincipes van techniek uitleggen.  

Leerjaar 5 
Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: driehoek, fietsketting, frame, 
overbrenging, schroef, tandwielen, techniek, uitvinding, verbinding, vering.  

Leerjaar 7 

Ik kan beschrijven hoe de techniek van een achtbaan werkt, welke eisen je 
daaraan moet stellen en waar je rekening mee moet houden bij het 
ontwerpen en bouwen.  

Leerjaar 7 
Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: bewegingsenergie, as, 
constructie, las, magneet, lassen, profiel, magnetisme, pool, solderen.  

   

Niveau 

 
Kerndoel 46: De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte 
van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt. 
 Behaald 

 Thema: Aarde in het heelal  

Leerjaar 6 Ik kan ons zonnestelsel beschrijven en de plaats van de aarde daarin.  
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Leerjaar 6 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: dampkring, heelal, 
hemellichaam, horizon, melkwegstelsel, planeet, schrikkeldag, ster, 
zonnestelsel, zwaartekracht.  

Leerjaar 8 
Ik kan beredeneren of wij ook op andere plaatsen in het heelal zouden 
kunnen leven.  

Leerjaar 8 

Ik weet wat de volgende begrippen inhouden: aardse planeet, astronaut, 
astronoom, broeikaseffect, ecosysteem, gasplaneet, lichtjaar, luchtdruk, 
ruimtekolonie, ruimteschip.  

 Thema: De aarde beweegt  

Leerjaar 6 Ik kan de positie van de aarde ten opzichte van de zon beschrijven.  

Leerjaar 6 Ik kan verklaren hoe dag en nacht ontstaan.  

Leerjaar 6  Ik kan verklaren hoe winter en zomer ontstaan.  

Leerjaar 8 Ik kan verklaren hoe aardbevingen ontstaan.  

Leerjaar 8 
Ik kan verklaren hoe vulkanen en vulkaanuitbarstingen ontstaan. 
  

   

 
 

Niveau 

Ruimte 
 

 

Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen 
omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en 
buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, 
verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval 
wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en 
twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, 
Afrika en Zuid-Amerika. 
 Behaald 

 Thema: Onderweg  

Leerjaar 5 
Ik kan beschrijven wat aardrijkskunde is, aan de hand van wat ik elke dag 
onderweg naar school zie.  

Leerjaar 7 
Ik kan beschrijven wat afstand is en waarom afstanden steeds kleiner worden. 
Dit doe ik aan de hand van eigen vakantie-ervaringen.  

 Thema: Om ons heen  

Leerjaar 5 
Ik kan verschillen tussen dorpen en steden aangeven en ik kan beredeneren 
waar ik zelf zou willen wonen.  

Leerjaar 7 
Ik kan beschrijven wat de Europese Unie is en hoe en waarom deze is 
ontstaan.   

Leerjaar 7 
Ik kan beschrijven welke landen lid zijn van de Europese Unie en hoe deze 
eruit zien.  

 Thema: Platteland  

Leerjaar 5 
Ik kan beschrijven waar ons eten vandaan komt en hoe dit van het land op ons 
bord terecht komt.  

Leerjaar 7 
Ik kan beschrijven hoe de landbouw in Europa eruit ziet en welke 
landbouwproducten er vandaan komen.  

Leerjaar 7 Ik kan beschrijven waar het Europese landbouwbeleid op gericht is.  

 Thema: Over de grens  
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Leerjaar 5 
Ik kan beschrijven wat je allemaal in de supermarkt vindt, waar het vandaan 
komt en hoe het daar terecht is gekomen.  

Leerjaar 7 Ik weet wat de begrippen immigratie en emigratie inhouden.  

Leerjaar 7 Ik kan beredeneren waarom mensen in een ander land gaan wonen.  

Leerjaar 7 Ik kan beschrijven wat het betekent om in een ander land te wonen.  

Niveau 

 
Kerndoel 48: Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen 
worden / werden om bewoning van door water bedreigde gebieden 
mogelijk te maken. 
 Behaald 

 Thema: Waterland  

Leerjaar 5 Ik kan beschrijven wat het betekent dat Nederland onder de zeespiegel ligt.  

Leerjaar 5 Ik kan beschrijven hoe het land op de zeebodem is ontstaan.  

Leerjaar 7 
Ik kan van de rivier de Rijn de loop vanaf de bron tot aan de monding 
beschrijven.  

Leerjaar 7 Ik kan het rivierenlandschap in Nederland beschrijven.  

 Thema: Water  

Leerjaar 6 
Ik kan beschrijven wat de Deltawerken zijn, wat de aanleiding was om deze te 
maken en hoe ze vorm hebben gekregen.  

   

Niveau 

 
Kerndoel 49: De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van 
bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en 
van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische 
regenwouden, hooggebergten en rivieren. 
 Behaald 

 Thema: Water  

Leerjaar 8 Ik kan het tropisch regenwoud in Zuid-Amerika beschrijven.  

Leerjaar 8 Ik kan de natte rijstbouw in Azië beschrijven.  

 Thema: werk en energie  

Leerjaar 6 
Ik kan beschrijven wat diensten zijn en hoe het komt dat zoveel mensen in de 
dienstensector werken.  

Leerjaar 8 Ik kan beschrijven wat energiebronnen zijn.  

Leerjaar 8 
Ik kan beschrijven wat fossiele energiebronnen zijn, wat de nadelen ervan zijn 
en welke alternatieven er zijn.  

 Thema: Streken en klimaten  

Leerjaar 6 
Ik kan verklaren hoe het komt dat sommige plekken op aarde warm zijn en 
andere juist koud.  

Leerjaar 8 Ik kan beschrijven hoe een woestijn eruit ziet.  

Leerjaar 8 Ik kan beschrijven hoe een poollandschap eruit ziet.  

Leerjaar 8 
Ik kan verklaren waardoor de enorme temperatuurverschillen tussen 
woestijnen en polen ontstaan.  
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 Thema: Allemaal mensen  

Leerjaar 6 
Ik kan beschrijven wat een stad is en hoe deze in Nederland en in het 
buitenland eruit zien.  

Niveau 

 
Kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de 
basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en 
ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. 
 Behaald 

Leerjaar 5 Ik ken de grote rivieren en wateren in Nederland en weet waar ze liggen.  

Leerjaar 5 Ik ken de provincies en grote steden in Nederland en weet waar ze liggen.  

Leerjaar 5  
Ik weet welke landen aan ons land grenzen en ken enkele grote steden in deze 
landen.  

Leerjaar 6 Ik ken de belangrijke wateren, streken en steden in Zeeland en Flevoland.  

Leerjaar 6 
Ik ken de belangrijke wateren, streken en steden in Noord-Brabant en 
Limburg.  

Leerjaar 6 
Ik ken de belangrijke wateren, streken en steden in Drenthe, Groningen en 
Friesland.  

Leerjaar 6 Ik ken de belangrijke wateren, streken en steden in Gelderland en Overijssel.  

Leerjaar 6 
Ik ken de belangrijke wateren, streken en steden in Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht.  

Leerjaar 7 
Ik weet waar de landen: Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en 
Portugal liggen en weet hun hoofdsteden te benoemen.  

Leerjaar 7 Ik weet waar West en Oost-Europa liggen en welke landen daarbij horen.  

Leerjaar 7 Ik ken grote rivieren en wateren in Europa en weet waar ze liggen.  

Leerjaar 7 
Ik weet welke landen tot Noordwest-Europa, Zuidwest-Europa en Oost-
Europa behoren en waar ze liggen.  

Leerjaar 7 
Ik weet welke landen wel tot West-Europa behoren, maar niet tot de 
Europese Unie. Ik weet welke landen lid zijn van de Europese Unie.  

Leerjaar 8 
Ik ken de belangrijke wateren en steden in Midden- en Zuid-Amerika en weet 
waar ze liggen.  

Leerjaar 8 
Ik weet welke landen behoren tot het Midden-Oosten, Noord – Oost – Zuid – 
West Afrika en weet waar ze liggen.  

Leerjaar 8 
Ik weet welke landen behoren tot Noord- Amerika, De verenigde Staten: het 
westen en het oosten en weest ze te liggen.  

Leerjaar 8 
Ik ken de werelddelen, oceanen, gebergten, polen en woestijnen en weet ze 
te liggen. Ik weet waar Australië en Nieuw-Zeeland liggen.  

Leerjaar 8 
Ik weet welke landen behoren tot Zuidwest-Azië, Zuidoost-Azië en Oost-Azië 
en weet waar ze liggen.  
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Niveau 

Tijd 
 

Behaald 

Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige 
historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te 
hanteren. 

 
Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de 
volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en 
ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; 
pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en 
holocaust; televisie en computer. 

Leerjaar 5 

Ik kan het tijdvak van jagers - boeren beschrijven aan de hand van de 
volgende kenmerken: jagers, boeren, landbouw, wonen op één plaats, 
oprichten van monumenten als hunebedden, de introductie van aardewerk, 
ruilhandel.  

Leerjaar 5 

Ik kan het tijdvak van de Romeinen beschrijven aan de hand van de volgende 
kenmerken: Romeinen, Friezen, opstand Friezen tegen te hoge belastingen, 
wachttorens, forten, versterkte steden, aanleg van wegen en stenen huizen, 
handel drijven, havensteden, nu nog veel in Nederland te vinden dat herinnert 
aan de Romeinen.  

Leerjaar 5 

Ik kan het tijdvak van de ridders beschrijven aan de hand van de volgende 
kenmerken: kastelen, hoe kastelen te herkennen zijn, waarom er kastelen 
gebouwd werden, wie kasteelbewoners waren, wat boeren deden en hoe zij 
leefden, wat de huidige functie van kastelen is.  

Leerjaar 5 

Ik kan het tijdvak van de steden beschrijven aan de hand van de volgende 
kenmerken: het uiterlijk van een middeleeuwse stad, wat er op de markt werd 
verkocht, hoe een middeleeuws koopmanshuis eruit ziet, hoe een 
middeleeuwse stad is ontstaan.  

Leerjaar 5 

Ik kan het tijdvak van ontdekkingsreizen - uitvindingen beschrijven aan de 
hand van de volgende kenmerken: ontdekken van nieuwe landen en 
zeewegen, Hollanders en Zeeuwen hebben met handel over zee veel geld 
verdiend, welke producten uit verre landen werden gehaald, uitvinding van de 
boekdrukkunst.  

Leerjaar 6 

Ik kan het tijdvak van regenten - vorsten beschrijven aan de hand van de 
volgende kenmerken: waarom dit de Gouden Eeuw wordt genoemd, hoe het 
leven van een rijke koopman eruit zag, de belangrijke rol van kunst in deze 
tijd, belangrijke kunstenaars uit de Gouden Eeuw, dat deze eeuw niet voor 
iedereen een gouden tijd was, hoe met armoede werd omgegaan.  

Leerjaar 6 

Ik kan het tijdvak van de pruiken - revoluties beschrijven aan de hand van de 
volgende kenmerken: hoe een school er toen uit zag, hoe rijke mensen in de 
18e eeuw leefden, welke kleren ze droegen en in welke huizen ze woonden, 
hoe arme mensen woonden, hoe mensen vroeger reisden.  

Leerjaar 6 

Ik kan het tijdvak van de stoommachines beschrijven aan de hand van de 
volgende kenmerken: stoommachine, hoe de stoommachines het leven 
veranderden, kinderarbeid, hoe arbeiders woonden, dat mensen ziek werden 
door slechte hygiëne.  

Leerjaar 6 

Ik kan het tijdvak van de wereldoorlogen beschrijven aan de hand van de 
volgende kenmerken: vrijheidsverlies van Nederland aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog, bezetting door Duitsers, Jodenvervolging, dagelijks 
leven ten tijde van oorlog, voedseltekort, verzet, oorlogsmonument, huidige 
oorlogen.  
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Leerjaar 6 

Ik kan het tijdvak van de televisie - computers beschrijven aan de hand van de 
volgende kenmerken: uitvinding van de televisie, op straat spelen, verkoop 
van boodschappen aan huis, rakketlanding op de maan, vrijheid om te kiezen 
hoe je leeft - welke kleding - welke muziek, welvaart, apparaten nemen werk 
over, gevolgen van massacommunicatie.  

Leerjaar 7 

Ik kan het tijdvak van de monniken – ridders en steden – staten beschrijven 
aan de hand van de volgende kenmerken: overgang naar Christendom ging 
gepaard met geweld, steun van de overheid aan de kerstening, hoe kloosters 
functioneerden, dat de steden steeds belangrijker werden, oprichting van de 
Hanze ter bevordering van de handel, de kogge was het belangrijkste 
vrachtschip, de rol van kerken en kathedralen in een laatmiddeleeuwse stad.   

Leerjaar 7 

Ik kan het tijdvak van de pruiken – revoluties en burgers – stoommachines 
beschrijven aan de hand van de volgende kenmerken: burgers die meer macht 
wilden, opstand van de patriotten tegen de regenten en de stadhouder, 
ingrijpen van de Pruisen, invloed van de stoommachine op de samenleving, 
textielindustrie in Twente na 1830, Indië werd een Nederlandse kolonie met 
een Cultuurstelsel, er werd veel geld verdiend aan de koloniën en de 
slavenhandel.  

Leerjaar 8 

Ik kan de tijdvakken van de prehistorie en de Romeinen beschrijven aan de 
hand van de volgende kenmerken: rendierjagers na de ijstijd, boeren in 
Nederland, grottekeningen in Franrijk en Spanje, Romeinen tot aan de Rijn, 
hoofdstad van het Romeinse Rijk – Rome, volksverhuizingen.  

   

Niveau 

 
Kerndoel 53: De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en 
gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die 
voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 
 Behaald 

Leerjaar 7 

Ik kan het tijdvak van de jagers - boeren en de Romeinen beschrijven aan de 
hand van de volgende kenmerken:  hoe een man in de steentijd eruit zag, de 
vondst van de ijsmummie en de kenmerken van de tijd waarin hij leefde, hoe 
boeren in Nederland leefden in de steentijd, hoe een hunebed werd 
gebouwd, opstand van de Bataven tegen de Romeinen onder leiding van 
Julius Civillis, hoe een Romeins badhuis functioneerde.  

Leerjaar 7 

Ik kan het tijdvak van de ontdekkers – hervormers en van regenten – vorsten 
beschrijven aan de hand van de volgende kenmerken: welke kritiek er was op 
de Katholieke Kerk en welke gevolgen dat had, belangrijke ontwikkelingen op 
godsdienstig en militair gebied die leidden tot een zelfstandige Republiek der 
Verenigde Nederlanden, handelsrepubliek met handel over de hele wereld, 
VOC-schepen.  

Leerjaar 7 

 Ik kan het tijdvak van de wereldoorlogen en van de televisie – computers 
beschrijven aan de hand van de volgende kenmerken: hoe het leven was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, hoe Nederland daarna weer is opgebouwd, 
internationale samenwerking, welvaart, invloeden van andere culturen in 
Nederland.  

Leerjaar 8 

Ik kan het tijdvak van de monniken – ridders en van steden – staten 
beschrijven aan de hand van de volgende kenmerken: volksverhuizingen, 
Frankisch Rijk – keizer Karel de Grote, leenstelsel en waarom dit werd 
ingesteld, een beroep leren in de Middeleeuwen, functie van de Gilden, 
functie en nut van een waaggebouw.  
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Leerjaar 8 

Ik kan het tijdvak van de ontdekkers – hervormers  en van regenten – vorsten 
beschrijven aan de hand van de volgende kenmerken: Tachtigjarige Oorlog, 
opstand tegen Filips II, Willem van Oranje, Maurits, Van Oldenbarnevelt, 
Frederik Hendrik, wijze van bestuur van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden.  

Leerjaar 8 

Ik kan het tijdvak van de pruiken – revoluties en van burgers – 
stoommachines beschrijven aan de hand van de volgende kenmerken: 
mislukken Hollandse revolutie, Franse revolutie, Napoleon, bevrijding van 
Nederland door patriotten samen met Franse troepen, Bataafse Republiek, 
burgers aan de macht, 1806 broer Napoleon koning van Holland, Willem I 
koning van Nederland en België samen, opstand in België 1830, grondwet 
Thorbecke.  

Leerjaar 8 

Ik kan het tijdvak van de wereldoorlogen en van de televisie – computers 
beschrijven aan de hand van de volgende kenmerken: Nederland neutraal 
tijdens Eerste Wereldoorlog, gebeurtenissen in Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, zelfstandigheid Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog, 
samenwerking landen na de Tweede Wereldoorlog.  
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Ontwikkelgebied: Engelse taal 
 

Niveau 

 
Kerndoel 13: De leerlingen leren informatie verwerven uit eenvoudig 
gesproken en geschreven Engelse teksten. 
 
Kerndoel 14: De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of te 
geven over eenvoudige voorwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij 
ze zich durven uitdrukken in die taal. 
 
Kerndoel 15: De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige 
woorden over alledaagse voorwerpen. 
 
Kerndoel 16: De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van 
Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. 
 Behaald 

Leerjaar 5 

Thema: Hi everybody 
Ik kan in het Engels mezelf voorstellen en vertellen over mijn slaapkamer en 
huisdieren. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 5 

Thema: Goal! 
Ik kan in het Engels tot twintig tellen, vertellen hoe iemand eruit ziet en ik ken 
de kleuren. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 5 

Thema: Good food 
Ik kan in het Engels vertellen over eten en drinken en ik kan de tientallen 
benoemen. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 5 

Thema: Let’s play 
Ik kan in het Engels praten over computerspellen, ik kan de honderdtallen 
benoemen en ik kan vragen en zeggen hoe laat het is. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 5 

Thema: The quiz show 
Ik kan in het Engels de namen van Europese landen gebruiken, de dagen van 
de week opnoemen, vragen stellen en praten over televisieprogramma’s. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 5 

Thema: The school trip 
Ik kan in het Engels vertellen over vakken op school, vervoersmiddelen en ik 
kan praten over het weer. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 6 

Thema: A new room 
Ik kan in het Engels vertellen over Wonen (huis, kamer, meubels, kleuren) en 
ik kan mezelf voorstellen.  
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 6 

Thema: The accident 
Ik kan in het Engels vertellen wat ik goed kan en over het verkeer.  
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 6 

Thema: An animal home 
Ik kan in het Engels vertellen over dieren, over mijn hobby’s, welke dag het is 
en hoe laat het is. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  
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Leerjaar 6 

Thema: The website 
Ik kan in het Engels vertellen over dingen in de klas, schoolvakken, en 
klasgenootjes. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 6 

Thema: The best present 
Ik kan in het Engels vertellen over winkels, winkelen, eten en drinken. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 6 

Thema: Sports day 
Ik kan in het Engels vertellen over het weer, sport en ik kan vertellen hoe ik 
me voel. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 6 

Thema: A new room 
Ik kan in het Engels vertellen over Wonen (huis, kamer, meubels, kleuren) en 
ik kan mezelf voorstellen.  
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 7 

Thema: Best band ever 
Ik kan in het Engels mezelf en anderen voorstellen, om hulp vragen en iets 
over mezelf vertellen. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 7 

Thema: The best show ever 
Ik kan in het Engels mijn mening geven en vragen en zeggen hoe laat het is. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 7 

Thema: Too much to wear 
Ik kan in het Engels praten over kleding, kamers in huis en ik kan iemand 
uitnodigen voor een feestje. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 7 

Thema: Clothes for sale 
Ik kan in het Engels praten over kleding, geld en wat iets kost. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 7 

Thema: The big flood 
Ik kan in het Engels praten over landen binnen en buiten Europa en het weer. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 7 

Thema: Good food 
Ik kan in het Engels praten over eten, drinken en koken. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven.  

Leerjaar 8 

Thema: The new girl 
Ik kan in het Engels praten over mezelf, mijn familie, mijn huis en dieren. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven. 
Ik weet hoe ik Engelse woorden in een woordenboek kan opzoeken.  

Leerjaar 8 

Thema: Where is Rufus 
Ik kan in het Engels praten over huisdieren en de buurt waarin ik woon. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven. 
Ik weet hoe ik Engelse woorden in een woordenboek kan opzoeken.  

Leerjaar 8 

Thema: Let’s go shopping! 
Ik kan in het Engels vertellen over winkelen en het weer. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven. 
Ik weet hoe ik Engelse woorden in een woordenboek kan opzoeken.  

Leerjaar 8 

Thema: The game 
Ik kan in het Engels vertellen over mijn hobby’s, internet en chatten. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven. 
Ik weet hoe ik Engelse woorden in een woordenboek kan opzoeken.  
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Leerjaar 8 

Thema: A secret 
Ik kan in het Engels iemand uitnodigen voor een feest. Ik kan hiervoor de 
dagen van de week, maanden, seizoenen en tijdstippen gebruiken. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven. 
Ik weet hoe ik Engelse woorden in een woordenboek kan opzoeken.  

Leerjaar 8 

Thema: Let’s party! 
Ik kan in het Engels iemand feliciteren, vertellen over eten dat ik lekker vind 
en spelletjes die ik leuk vind. 
Ik kan enkele woorden bij dit onderwerp in het Engels opschrijven. 
Ik weet hoe ik Engelse woorden in een woordenboek kan opzoeken.  
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 Ontwikkelgebied: Beweging / Motoriek  
   

 

 
Kerndoel 57: De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen 
aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de 
belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren. 
 
Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle 
manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het 
reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en 
daarmee bij activiteiten rekening houden. 
 

 

Niveau Grote motoriek  Behaald 

Start 
Ik ren en spring op.  

Start  
Ik vang een grote bal met beide handen.  

Start 
Ik trap tegen een bal.  

Start  
Ik sta op mijn tenen.  

Start 
Ik vang een kleine bal door met handen een schaaltje te maken.  

M1 
Ik loop over een lijn.  

M1 
Ik klim, hinkel, en spring voorwaarts.  

M1 
Ik maak een galoppas.   

M1 
Ik sta 5 sec op één been.  

M1 
Ik beweeg mijn hele lijf als ik gooi, spring, ren…(massaal bewegingspatroon.)  

E1 
Ik van een kleine bal met twee handen.  

E1 
Ik spring over iets dat op de grond ligt.  

E1 
Ik schat situaties in en kan mijn beweging hierop afstemmen.  

E1 
Ik huppel.  

E1 
Ik gooi de bal en beweeg mijn romp mee.  (rompbeweging).  

M2 
Ik sta 10 sec op één been staan.  

M2 
Ik hink 5x  op mijn voorkeursbeen.  

M2 
Ik vang een stuitende bal.  

M2 
Ik heb steeds meer controle over mijn bewegingen. (Toenemende 
coördinatie en verfijning van de bewegingspatronen). 

 

M2 
Ik kan sprinten.  

E2 
Ik heb controle over fijne bewegingen (gecoördineerde fijne 
bewegingspatronen) 

 

E2 
Ik loop over een balk.  
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E2 
Ik gooi een kleine bal omhoog en vang deze op.  

E2 
Ik gooi een bal vooruit en stap in.  

E2 
Ik spring touw.  

M3 
Ik werp een bal met mijn voorkeurshand.  

M3 
Ik spring langere touwtje (min 12 sec).  

E3 
Ik zwaai en duikel aan een rek en ringen(Gecompliceerde bewegingen).  

E3 
Ik spring vanaf een hoogte.  

E3 
Ik maak hazensprongen.  

E3 
Ik maak een koprol  

E3 
Ik duikel en klim in het klimrek.  

E3 
Ik draai mijn hele mee als ik de bal gooi. (rotatie).  

Niveau Balanceren  Behaald 

Leerjaar 1 Ik kan zonder hulp over een evenwichtsbalk lopen. 
 

Leerjaar 2 Ik kan zonder hulp voet voor voet over een evenwichtsbalk lopen.  

Leerjaar 3 Ik kan zonder hulp over een omgekeerde schuine bank omhoog lopen.  

Leerjaar 4 
Ik kan zonder hulp over een omgekeerde schuine bank omhoog en omlaag 
lopen. 

 

Leerjaar 5 
Ik kan zonder hulp over een half instabiel, omgekeerde schuine bank 
omhoog lopen. 

 

Leerjaar 6 
Ik kan zonder hulp over een half instabiel, omgekeerde schuine bank 
omhoog en omlaag lopen.  

Leerjaar 7 
Ik kan zonder hulp over een half instabiel, omgekeerde schuine bank 
omhoog lopen waarbij ik over drie obstakels stap.  

Leerjaar 8 
Ik kan zonder hulp over een half instabiel, omgekeerde schuine bank 
omhoog en omlaag lopen waarbij ik over drie obstakels stap.  

Niveau Reguleringsdoelen Balanceren  Behaald 

Leerjaar 1/8 Ik kan wachten totdat ik aan de beurt ben. 
 

Leerjaar 1/8 Ik kan andere kinderen helpen.  

Leerjaar 1/8 Ik zorg dat ik andere kinderen niet stoor bij het balanceren.  

Leerjaar 7/8 Ik kan voor mezelf passende obstakels neerzetten.  
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Niveau Acrobatiek  Behaald 

Leerjaar 1/2 Ik kan één acrobatiekoefening met één ster uitvoeren. 
 

Leerjaar 3/4 Ik kan één acrobatiekoefening met twee sterren uitvoeren. 
 

Leerjaar 5/6 Ik kan één acrobatiekoefening met drie sterren uitvoeren.  

Leerjaar 7/8 Ik kan één acrobatiekoefening met vier of meer sterren uitvoeren.  

Leerjaar 7/8 Ik kan drie verschillende acrobatiekoefeningen achter elkaar uitvoeren.  

Niveau Reguleringsdoelen Acrobatiek  Behaald 

Leerjaar 1/8 Ik kan rekening houden met andere kinderen. 
 

Leerjaar 1/8 Ik kan andere kinderen helpen. 
 

Leerjaar 1/8 Ik kan de oefening geconcentreerd uitvoeren.  

Leerjaar 1/8 Ik zorg ervoor dat de oefening van begin tot eind veilig verloopt.  

Niveau Springen – steunspringen  Behaald 

Leerjaar 1/2 Ik kan vier hazensprongen maken over de bank. 
 

Leerjaar 3/4 
Ik kan met 2 voeten tegelijk afzetten op de springplank en een wendsprong 
maken over de kast. 

 

Leerjaar 5/6 
Ik kan met 2 voeten tegelijk afzetten op de springplank en een wendsprong 
maken over de kast. 

 

Leerjaar 7/8 
Ik kan met 2 voeten tegelijk afzetten op de springplank en een wendsprong 
maken over de kast waarbij mijn voeten over een rechtopstaande pylon 
gaan. 

 

Niveau Reguleringsdoelen Springen – steunspringen  Behaald 

Leerjaar 1/2 Ik kan wachten totdat de bank leeg is.  

Leerjaar 3/6 Ik zorg ervoor dat de mat netjes tegen de kast blijft liggen  

Leerjaar 7/8 
Ik kan hulpverlenen bij mijn klasgenoten door middel van een klemgreep bij 
de bovenarm. 
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Niveau Klimmen – klauteren  Behaald 

Leerjaar 1 Ik kan tot de helft van het wandrek naar boven en beneden klimmen.  
 

Leerjaar 2 
Ik kan de bovenste sport van het wandrek aantikken en weer naar beneden 
klimmen.  

 

Leerjaar 3/4 
Ik kan via het touw en dikke mat tot bovenaan in een schuin wandrek 
klimmen. 

 

Leerjaar 5/6 
Ik kan via het touw en dikke mat naar boven klimmen in een rechtstaand 
wandrek. 

 

Leerjaar 7/8 
Ik kan mezelf zijwaarts verplaatsen in vier touwen. Waarbij ik gebruik kan 
maken van knopen in het touw. 

 

Niveau Reguleringsdoel Klimmen – klauteren   

Leerjaar 1/2 Ik kan wachten totdat het wandrek vrij is om te gaan klimmen.  

Leerjaar 3/6 Ik wacht totdat het touw vrij is om te gaan klimmen.  

Leerjaar 7/8 Ik kan het touw aangeven bij het zijwaarts verplaatsen van een klasgenoot.  

Niveau Over de kop gaan  Behaald 

Leerjaar 1/2 Ik kan zonder hulp duikelen aan de duikelstang. 
 

Leerjaar 3/4 Ik kan een koprol maken tot stand. 
 

Leerjaar 5/6 
Ik kan met 2 voeten tegelijk een afzet maken op de springplank en vervolgens 
een koprol tot stand maken op een verhoogd vlak. 

 

Leerjaar 7/8 
Ik kan met 2 voeten tegelijk een afzet maken op de springplank en vervolgens 
een tipsalto maken op een schuin verhoogd vlak. 

 

Niveau Over de kop gaan  Behaald 

Leerjaar 1/2 Ik blijf op veilige afstand van duikelende kinderen.  

Leerjaar 3/8 Ik kan wachten totdat de mat vrij is.  

Niveau Zwaaien – schommelen  Behaald 

Leerjaar 1/2 Ik kan tijdens het schommelen vaart behouden. 
 

Leerjaar 3/4 Ik kan touwzwaaien vanaf een verhoogd vlak en landen op de bank 
 

Leerjaar 5/6 
Ik kan touwzwaaien vanaf een verhoogd vlak met een halve draai op 2 voeten 
landen op de mat. 

 

Leerjaar 6/8 Ik kan met ringzwaaien het juiste pasritme inzetten.  

Leerjaar 7/8 Ik kan met ringzwaaien een halve draai maken  

Niveau Reguleringsdoelen Zwaaien – schommelen  Behaald 

Leerjaar 1/2 Ik blijf op veilige afstand van mijn schommelende klasgenoten.  

Leerjaar 3/6 Ik kan stoppen met zwaaien wanneer ik zie dat ik ga botsen.  

Leerjaar 6/8 Ik kan inschatten of de mat op de goede plek ligt.  

Niveau Tikspelen - overloopspelen Behaald 

Leerjaar 1/2 
Ik kan binnen één spel leeuwenkooi vijf overstekende kinderen tikken in het 
tikvak.   



Leerdoelenboek Westwijzer  

83 
 

Leerjaar 1/2 Ik kan een leeuwenkooi oversteken zonder dat ik getikt wordt. 
 

Leerjaar 
3/4/5 

Ik kan binnen 5 minuten drie kinderen afgooien met iemand is ‘m niemand is 
‘m. 

 

Leerjaar 
5/6/7 

Ik kan als aanvaller gericht op een pylon of tegenstander gooien tijdens een 
trefbalspel. 

 

Leerjaar 7/8 Ik kan als verdediger ballen ontwijken en vangen.  

Niveau Reguleringsdoel - Tikspelen - overloopspelen Behaald 

Leerjaar 1/2 Ik kom als tikker niet buiten de leeuwenkooi Behaald 

Leerjaar 3/8 Ik kan eerlijk aangeven of ik af ben of niet.  
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 Ontwikkelgebied: Kunstzinnige oriëntatie  
   

 

 
Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te 
gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te 
communiceren. 
 
Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren. 
 
Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering 
voor aspecten van cultureel erfgoed. 
  

Niveau Literatuur - Maken Behaald 

E2 Ik kan een verhaal verbeelden.   

E2 
Ik kan met makkelijke woorden en met hulp van de leerkracht een ander einde 
verzinnen.  

E2 Ik kan korte verhalen verzinnen als ik een plaatje zie.   

E4 Ik kan stukken uit jeugdliteratuur of poëzie naspelen en navertellen. 
 

E4 
Ik kan samen met medeleerlingen een verhaal of gedicht maken en dit 
voordragen.   

E4 Ik kan korte verhalen schrijven. 
 

E4 Ik kan rijmwoorden toepassen.   

E6 
Ik kan verschillende vertelperspectieven toepassen (Ik perspectief, verteller 
perspectief).  

E6 
Ik kan een verhaal of gedicht zelf vormgeven in een creatieve uiting (toneelstuk, 
schilderij, muziek, animatiefilmpje etc.).   

E6 
Ik kan een verhaal schrijven met een duidelijke verhaalstructuur . 
(begin, midden, eind)  

E6  Ik kan een gedicht schrijven volgens een eenvoudige structuur.   

E8 Ik kan in mijn verhaal een spanningsopbouw toepassen. 
 

E8 Ik kan literatuur zelfstandig verwerken in een presentatie.  

E8 Ik kan mijn eigen werk verwerken in een presentatie.  

Niveau Literatuur – Reflecteren  Behaald 

E2 Ik kan iets vertellen over de personages en gebeurtenissen in een verhaal.   

E2 
Ik kan een verhaal navertellen met behulp van de illustraties in een 
prentenboek.  

E2 Ik kan iets vertellen over het thema in een verhaal.   

E2 Ik kan vertellen wat ik van het verhaal vind. 
 

E4 
Ik kan een mening vormen over een verhaal en dit met eenvoudige woorden 
onderbouwen.   



Leerdoelenboek Westwijzer  

85 
 

E4 
Ik kan een mening vormen over de personages en dit met eenvoudige woorden 
onderbouwen.  

E4 Ik kan vertellen hoe een personage zich voelt.   

E4 Ik kan vertellen of ik de gevoelens van een personage herken. 
 

E4 Ik kan vertellen wanneer iets verzonnen of echt is.  

E4 Ik kan de afloop van een verhaal voorspellen.  

E6  Ik kan een onderbouwde mening geven over mijn eigen werk.  

E6 Ik kan een onderbouwde mening geven over het werk van medeleerlingen.  

E6 Ik kan verbanden leggen tussen de titel en de verhaalinhoud.  

E6 Ik kan verbanden leggen tussen literatuur/poëzie en de echte wereld.  

E8  
Ik kan leeservaringen uitwisselen met medeleerlingen en deze goed 
onderbouwd beargumenteren.  

E8 Ik kan mijn eigen schrijfproces beargumenteerd evalueren.  

E8 Ik kan het schrijfproces van medeleerlingen beargumenteerd evalueren.  

E8 Ik weet dat een verhaal meerdere betekenissen kan hebben.  

Niveau Literatuur - Waarderen Behaald 

E2 Ik kan met aandacht naar een verhaal of prentenboek luisteren.   

E4 Ik weet waarom de illustrator bepaalde kleuren en vormen gebruikt. 
 

E4 Ik weet het verschil tussen een gewoon verhaal en een gedicht.   

E4 
Ik weet het verschil tussen de verschillende soorten verhalen die er zijn. 
(stripboek, gedicht, verhaal etc.)  

E6 Ik ken de namen van diverse schrijvers en weet wat ze geschreven hebben.   

E8 Ik kan literatuur belevend lezen (ik ga mee in de emotie van het boek). 
 

E8 
Ik kan beargumenteren wat ik beter vind aan een boek of aan de verfilming van 
dat boek.   

Niveau Literatuur – Analyseren Behaald 

E2 Ik leer door verhalen de wereld om me heen kennen.   

E2 Ik leer nieuwe woorden door het luisteren naar verhalen. 
 

E4  Ik kan personages onderscheiden en uitleggen.   

E4 Ik kan een verhaallijn onderscheiden. 
 

E4 Ik kan aangeven wanneer een verhaallijn afwijkt.   

E4 Ik kan me verplaatsen in de leefomstandigheden van vorige generaties.  

E6 
Ik kan vragen bedenken voor een schrijver of illustrator over zijn/haar verhaal, 
gedicht of illustratie.  

E6 Ik kan verschillende eenvoudige vormen van poëzie benoemen.  

E6 Ik kan literatuur plaatsen in de tijd (verleden, heden, toekomst).  

E6 
Ik kan literaire begrippen (personage – perspectief – ruimte – handeling – tijd ) 
verwerken in een boekverslag.  
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E8 
Ik kan de verschillen en overeenkomsten benoemen tussen een boek en de 
verfilming van het boek.  

E8 
Ik kan zelfstandig achtergrondinformatie over jeugdliteratuur en auteurs 
opzoeken.  

Niveau Tekenontwikkeling behaald 

Start Ik vind krabbels maken leuk. (cirkels en lijntjes).  

Start Ik zie een mens in mijn krabbels.  

Start Ik teken vormen, maar verander tussendoor van plan.  

Start Ik teken kopvoeters.   

M1/E1 Ik teken dieren en mensen als kopvoeter.  

M1/E1 Ik heb plezier in kleuren.  

M2/E2 Ik teken een mens (armen, vingers, benen, voeten, romp en gezicht).  

M2/E2 
Ik teken gedetailleerd, maar nog niet in verhouding. (Mensen met kleding, huis 
met ramen en deur)  

M2/E2 Ik teken gedetailleerd, maar nog niet in verhouding.  

M2/E2 
Ik teken alles waarvan ik weet dat het er is. Mijn tekening heeft nog geen 
verband. (röntgenperspectief)   

M3 Ik teken gedetailleerd.   

E3 Ik teken gebeurtenissen.  

Niveau Cultuureducatie – Creëren Behaald 

E2 
Ik kan experimenten met verschillende vaardigheden en technieken op creatief 
gebied.   

E2 
Ik kan mijn eigen vormgegeven producten op een eenvoudige manier aan 
anderen laten zien.  

E4 
Ik beheers eenvoudige creatieve technieken en vaardigheden om een opdracht 
uit te voeren.   

E4 
Ik kan samen met medeleerlingen een presentatie geven van eigen 
vormgegeven producten.  

E6 
Ik beheers moeilijke creatieve technieken en vaardigheden om een opdracht uit 
te voeren.   

E6 
Ik kan zelfstandig of met een groepje op een podium zelfgemaakt producten 
laten zien of horen.  

E8 Ik kan eigen ideeën en keuzes vormgeven op een kunstzinnige manier.   

Niveau Cultuureducatie - Reflecteren Behaald 

E2 
Ik kan met behulp van een leerkracht vertellen wat ik zie, hoor, denk en voel bij 
een cultuuruiting.   

E4 Ik kan over mijn eigen werkstuk vertellen. 
 

E4 Ik kan over het werkproces van mijn eigen werkstuk vertellen.   

E4 Ik kan iets over het werkstuk van een ander vertellen 
 

E4 Ik kan vertellen over een voorstelling of tentoonstelling die ik gezien heb.   

E4 
Ik kan vertellen hoe ik me voel na het zien of horen van een dans, toneelstuk, 
muziekstuk of kunstwerk.  
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E6 Ik kan mijn eigen product vergelijken met het product van een kunstenaar.  

E8 Ik kan mijn mening formuleren over mijn eigen gemaakte product.  

E8 Ik kan mijn mening formuleren over een product gemaakt door anderen.  

Niveau Cultuureducatie - Waarderen Behaald 

E2 
Ik kan met aandacht kijken en luisteren naar een dans, toneelstuk, muziekstuk 
of kunstwerk.   

E2 
Ik kan vertellen waarom een product een dans, toneelstuk, muziekstuk of 
kunstwerk is.  

E4 Ik kan benoemen welke boodschap een cultuurproduct vertelt.   

E6 Ik kan vertellen wat de boodschap van een cultuurproduct voor mij betekent. 
 

E6 Ik kan waardering tonen voor werkstukken en presentaties van anderen.  

E8 
Ik kan een relatie leggen tussen de vorm en de betekenis van een 
cultuurproduct.  

Niveau Cultuureducatie - Analyseren Behaald 

E2 Ik kan dingen die ik meemaak, thuis of op school, verbeelden.   

E2 Ik ken verschillende verhalen die horen bij de feestdagen. 
 

E4 Ik ken verschillende verhalen of liedjes die horen bij de seizoenen.   

E4 Ik weet dat er verschillende culturen, geloven en landen zijn. 
 

E6 Ik weet dat elke tijd een eigen kunststijl heeft.   

E6 
Ik kan verschillende culturen, landen en religies benoemen die er in mijn 
omgeving te vinden zijn.  

E8 
Ik kan verschillende culturen, landen en religies benoemen die er in mijn land te 
vinden zijn.  

E8 
Ik kan eenvoudige maatschappelijke thema’s herkennen in verschillende 
kunstproducten.  

 


