
Themabrief groep 7:  

zxomer              herfst- kerst  

Rekenen  Taal 
 

Overig 

1. Getalrelaties en getalbegrip  
- Ik kan hele getallen en kommagetallen 

afronden.   
2. Optellen en aftrekken: 

- Ik kan hoofdrekenen met kommagetallen. 
- Ik kan kommagetallen optellen, aftrekken 

en schattend optellen en aftrekken. 
3. Vermenigvuldigen en delen: 

- Ik kan kommagetallen (schattend) 
vermenigvuldigen en delen.  

- Ik kan schattend vermenigvuldigen en 
delen tot ten minste 10.000.  

4. Breuken en procenten: 
- Ik kan breuken vermenigvuldigen en delen 

met een heel getal. 
- Ik kan breuken omzetten in procenten en 

in kommagetallen.  
5. Meetkunde: 

- Ik ken vormen als pyramide en  kubus 
- Ik kan een legenda uitleggen 

6. Lengte, omtrek, inhoud, gewicht en 
oppervlakte: 
- Ik kan maten als km2, hm2, dam2  enz 

naar elkaar omrekenen.   
7. Tijd en geld: 

Ik kan gepast betalen met munten en biljetten 
en kan uitrekenen hoeveel iemand terugkrijgt.  

8. Tabellen en grafieken: 
               Ik weet wat een verhoudingstabel is, kan er     
               mee rekenen en zelf ordenen.

 

1. Taalverzorging: 
- Moedertaal, tweede taal, vreemde taal, 

standaard taal en dialect 
- Homoniemen 
- Vakjargon 
- Spreekwoorden en gezegdes.  

   
2. Schrijven, spreken en luisteren: 

- Ik kan een werkstuk maken en presenteren. 
- Ik kan een formulier invullen.  
- Ik kan aantekeningen maken en samenvatten. 
 

3. Woordenschat: 
- het menselijk lichaam 
- gedrag en gevoelens 
- eten en drinken 
- geld en winkelen 

 
4. Zinsbouw/zinsontleding:  

- Ik kan de persoonsvorm, het onderwerp, gezegde 
en het lijdend voorwerp uit een zin halen. 

- Lijdende, bedrijvende en vragende vorm 
 

5. Spelling 
- Militairwoord (ik schrijf air), 

Leenwoorden (bijv. route, speakers, barbecue) 

Tremawoorden (uitbreiding woorden met trema) 

- Leestekens; hoofdletter, aanhalingstekens en 

komma’s. 

- Werkwoordspelling: verleden tijd 

- Voegwoorden 

 
Engelse week: 
In de week van 26 oktober 
wordt de Engelse week 
gehouden. Dit jaar is het thema 
speaking English! 
 
 
19 november is het studiedag 
 
In de week van 16 november en 23 november zijn er 
oudergesprekken. 
 
 
Sinterklaas: 
De sinterklaasviering is dinsdag 1 december. Meer 
informatie volgt. 
 
Kerst: 
De kerstviering is vrijdag 18 december onder 
schooltijd. Meer informatie volgt. 
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