
 

  OBS De Driesprong      

               
 
De leerdoelen van groep 8 
 

Technisch lezen / begrijpend lezen. 
• Perspectief en mening van de schrijver 
   herkennen. 
• Schema’s maken van inhoud van de tekst. 
• Teksten vergelijken en kritisch beschouwen. 
• Interpreteren van informatie uit grafieken en  
   tabellen. 
• Uittreksels, samenvattingen maken. 
• Verslag maken van een tekst. 
• Beheersen AVI Plus. 
 

Taal 
• Luisterdoel bepalen. 
• Discussie leiden. 
• Bij gesprek aansluiten bij mening van ander. 
• Recensie schrijven. 
• Met computer zoeken. 
• Teksten bewaren en terugzoeken. 
• Van zin tegengestelde zin maken. 
• Afkortingen. 
• Taalgebruik aanpassen aan doel en situatie. 
• Functie van hoofdletter, uitroepteken, 
   vraagteken, komma en punt en gebruik. 
• Bepaling van plaats aangeven in zin. 
• Functie puntkomma en toepassing. 
• Functie van aanhalingstekens en toepassing. 
• Begrijpelijke vragen stellen en begrijpelijk 
   antwoorden. 
• In gesprek komen met onbekenden. 
• Gedicht, werkstuk, handleiding, brief schrijven. 
• Verschil moedertaal en vreemde taal. 
• Aangeven welk woord niet in reeks past op basis 
   van eigenschappen. 
• Goed een telefonische boodschap aannemen 
   en-of doorgeven. 
• Uit verhaal kernwoorden benoemen. 
• e-mail schrijven. 
• Informatieve tekst schrijven. 
• Bepaling van tijd in zin aangeven. 
• Termen persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk  
   voornaamwoord, aanwijzend voornaamwoord,  
   meewerkend voornaamwoord in zin herkennen. 

 
Spelling 
• Moeilijke letters (q, x, c, y, th). 
• Woorden waarin een trema voorkomt zoals 
   knieën. 
• Moeilijke uitgangen (-iaal, -eaal, -ueel). 
• -isch. 
• -tie. 
• -teit en -heid. 
• Werkwoorden met dubbelvormen 
   (zwakke werkwoorden eindigend op op -ten of –  
   den met als onderwerp meer). 
• Voltooid deelwoord. 
 
 
Schrijven 
• Verzorgd en leesbaar schrijven. 
• Schrijfsnelheid. 
• Blokletters. 
• Sierschrift. 
• Creatief schrijven. 
 
Rekenen 
• Ruimtelijk redeneren. 
• Schaal berekenen. 
• Vergelijkingen maken met breuken en  
   kommagetallen. 
• Delen tot 3 achter de komma. 
• Rekenen met procenten. 
• Gelijknamige/ongelijknamige breuken. 
• Diagrammen en grafieken. 
• Metriek stelsel. 
• Opmeten van hoeken. 
• Kwadrateren, machtsverheffen en 
   worteltrekken. 


