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De leerdoelen van groep 5 
 

Technisch lezen / begrijpend lezen. 
• Beheersing van AVI E5. 
• Herkennen van informatieve verhalen, 
   instuctieve teksten. 
• Tekstsoort herkennen op basis van titel. 
• Tekstinhoud voorspellen op basis van titel. 
• Volgorde aangeven in tekst. 
• Vragen en antwoorden combineren. 
• Gebruik maken van woordenboek, telefoongids,  
   trefwoordenlijst etc. 
• Opzoeken van informatie. 
• Oriënteren in tijdschriften, dagbladen,  
   plattegronden etc. 

Taal 
• Uitleg geven. 
• Instructie in eigen woorden navertellen. 
• Object beschrijven. 
• Vragen stellen n.a.v. tekst. 
• Boodschappen overbrengen. 
• Gebeurtenis navertellen. 
• Tekst mondeling samenvatten. 
• Wendingen in verhaal herkennen. 
• Plaatjes in volgorde verhaal leggen. 
• Verhaal in delen verdelen. 
• Fragmenten in goede volgorde zetten. 
• Slot van verhaal schrijven. 
• 5-10-15 Woorden met verschillende beginletters 
   in alfabetische volgorde zetten. 
• Verschil tussen streektaal en standaardtaal. 
• Aangeven welk woord niet in de reeks hoort. 
• Tegenstelling geven van concrete situaties. 
• Onregelmatige vormen van de trappen van  
   vergelijking. 
• Spreekwoorden en uitdrukkingen verklaren. 
• Gericht vragen stellen. 
• Verantwoordelijkheid nemen voor taken. 
• Aanspreekvormen hanteren  
   (bekenden/vreemden). 
• Verloop verhaal voorspellen. 
• Juiste intonatie en zinsmelodie hanteren. 
• Rollenspel schrijven. 
• Logische lijn van verhaal herkennen. 
• Verhaal in goede volgorde zetten. 
• Plaats van woorden in alfabetische lijst  
   vaststellen. 
• Woorden met zelfde beginletter in alfabetische  
   volgorde zetten. 
• Woorden met zelfde twee beginletters in  
   alfabetische volgorde zetten. 
• Woordenboek, telefoongids etc. hanteren. 
• Woorden zoeken d.m.v. juiste trefwoord. 
• Spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegdes 
   gebruiken. 
• Tijdsbegrippen in zin toevoegen. 
• Uit gegeven woord een ander woord halen. 
• Nieuwe woorden maken door achtervoegsel toe 
   te voegen. 
 

Spelling 
• -eer, -oor, -eur woorden. 
• -aai, -ooi, -oei woorden. 
• -uw, -eeuw, -ieuw woorden. 
• -cht(t) woorden. 
• Woorden eindigend op -d. 
• Woorden eindigend op -t. 
• Woorden met -ei/-ij. 
• Klankzuivere woorden. 
• Woorden met -au/-ou. 
• Klankgroepen als voet-bal en por-tier. 
• Woorden met 2 klankgroepen. 
 
 
Schrijven 
• Motoriek oefenen en voorkeurshand. 
• Hoofdletters met verbindingen. 
• Drukletters omzetten in schrijfletters. 
 
Rekenen 
• Getallenrij tot 1.000. 
• Tellen met sprongen van 1,10, 100. 
• Klokkijken (analoog). 
• Cijferend optellen en aftrekken. 
• Mm, cm, m, km in context. 
• Geldrekenen tot 10 euro. 
• Strategie vermenigvuldigen met 10. 
• Meten. 
• Tafels 1 – 10. 
• Redactiesommen. 
 


