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Leerlijnen groep 5
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Legenda

eerste aanbod 

1F

2F

Taal

monoloog houden in kleine 
groep

Woordenschat Spreken & Luisteren Leesbegrip Woord-en zinsbouw Stellen

op gesprek terugkijken

letten op spreekhouding  
en goede volgorde tijdens 
spreken

discussie voeren, mening 
geven, eens of oneens zijn 
verwoorden  

monoloog goede zinnen en 
geheugensteuntjes gebruiken

overleg in kleine groep

Hst 1: les 1: Voetballen!                                           
Hst 1: les 3: Een nieuwe buur
Hst 1: les 4: Help! Kat weg!                                                 
Hst 2: les 1: Talent
Hst 2: les 3: Nieuws van je vrienden!                              
Hst 2: les 4: Talent voor architect? 

Hst 3: les 1: Het standbeeld                                                                                                         
Hst 3: les 3: Burgemeester blij met standbeeld
Hst 3: les 4: Hoe werkt stroom?
Hst 4: les 1: Boos
Hst 4: les 3: Ik ben …?
Hst 4: les 4: Nieuws: Vroeger en nu  

Woordenschat 
aangeboden context:

90 woorden per blok:
20 kijkwoorden
20 leeswoorden 
30 weetwoorden
20 schooltaalwoorden

verhaal luisteren, mening  
geven

Hst 5: les 1: Een leuke verrassing                                                                                     
Hst 5: les 3: Overal en altijd mooi
Hst 5: les 4: Leven in de woestijn                                                                                            
Hst 6: les 1: Anders dan de rest
Hst 6: les 3: Geblokt                                                         
Hst 6: les 4: Als je haar maar goed zit     

Hst 7: les 1: Naar het stadhuis                                             
Hst 7: les 3: Spion
Hst 7: les 4: Tattoo [spreek uit: tatoe]                                                      
Hst 8: les 1: Een brief
Hst 8: les 3: Een dierenvriend?                                            
Hst 8: les 4: De uitvinding van de telefoon 

Hst 9 : les 1: Brrr ...   
Hst 9 : les 3: Bij de opvang voor dieren   
Hst 9 : les 4: Eigenschappen van water 
Hst 10 : les 1: De eend                                                 
Hst 10 : les 3: De fabel van de eend en de ezel 
Hst 10 : les 4: Help het asiel

Hst 11 : les 1: De koffer                                                                               
Hst 11 : les 3: De smokkelaar
Hst 11 : les 4: Waar komt je groente vandaan?    
Hst 12 : les 1: De bruiloft
Hst 12 : les 3: Smakelijk eten uit Suriname   
Hst 12 : les 4: Suriname    

Hst 13: les 1: Nog meer feest! 
Hst 13: les 3: Regenboog mooiste schoolplein  
Hst 13: les 4: Met inktlap en kroontjespen

z nw, lidw, enkelvoud,  
meervoud, samenstellingen  
en verkleinwoorden  
herkennen en gebruiken

brief schrijven

stripverhaal schrijven

luisterdoel bepalen

informatieve tekst gericht 
luisteren

artikel opbouw en  
verbanden herkennen,  
vragen stellen

informatieve tekst hoofdge-
dachte bepalen, samenvatten

persoonlijk voornaamwoord 
herkennen en gebruiken

trappen van vergelijking  
herkennen en gebruiken

gedicht met rijm schrijven

betoog (in briefvorm)  
schrijven

monoloog houden in kleine 
groep

monoloog goed opbouwen

informatieve tekst  
samenvatten

informatieve tekst  
mening geven,   
hoofdgedachte bepalen

werkwoorden in tt en vt  
herkennen en gebruiken

voorzetsels herkennen en 
gebruiken

verslag schrijven

verhaal luisteren terugkijken

verhaal spanningsopbouw  
herkennen, visualiseren  
uitbreiden met gevoelens

wat is tegenwoordige tijd  
(tt) en verleden tijd (vt) samenvatting schrijven

formulier invullen

monoloog terugkijken,  
mening geven

bepalen wat belangrijk is  
en wat niet tijdens luisteren

stripverhaal leesdoel  
bepalen, mening geven

nieuwe voegwoorden  
herkennen en gebruiken

onderwerp en persoonsvorm  
in een zin herkennen en  
gebruiken

verhaal schrijven

verhaal aantekeningen maken 
tijdens luisteren, samenvatten

  artikel schrijvenintroductie leestekens  
(hoofdletter, punt, vraag- 
teken, uitroepteken,  
komma, dubbele punt  
en aanhalingstekens) recept schrijven

WEEK 1
WEEK 2
WEEK 3

KJDN?

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

opzoeken nieuwe informatie 
over onderwerp tekst

verhaal luisteren, mening  
geven

duidelijk verwoorden wat je 
bedoelt

overleg in kleine groep

✸

✸

✸

✸

dialoog voeren, vragen  
stellen om de ander beter te 
begrijpen

verhaal hoofdgedachte  
bepalen, samenvatten

aantekeningen maken  
tijdens luisteren 

meningtekst luisteren,  
nadenken over doel  
spreker en luisteraar,  
samenvatten

informatieve tekst leesdoel  
en doelgroep bedenken

wat is een fabel en wat is  
een betoog

informatieve tekst voorkennis 
uitbreiden of aanpassen

beeldverhaal herkennen,                                                                
informatieve tekst herkennen

opbouw herkennen gedicht 
en informatieve tekst op 
internet

doel schrijver bedenken,  
verhaal hoofdgedachte bepalen

bijvoeglijk naamwoord  
herkennen en gebruiken

e-mail schrijven ✸

onderwerp en persoonsvorm 
in een samengestelde zin 
vinden

nieuwe voorzetsels  
herkennen en gebruiken

reclametekst schrijven

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

gedicht mening geven, voor-
kennis onderwerp gebruiken

informatieve tekst voorspellen, 
verband afbeelding en tekst 

wat als je woord niet begrijpt, 
tekst verduidelijken door 
plaatjes

informatieve tekst verbanden 
herkennen, voorkennis uitbrei-
den of aanpassen tijdens lezen

✸

✸

✸

✸

werkwoorden herkennen  
en gebruiken

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

gesprek (overleg) in kleine 
groep, regels, samenvatten

spreekdoel bedenken

gesprek samenvatten

gesprek informatie  
uitwisselen, vragen stellen  
en doorvragen

verhaal gericht luisteren

luistertekst onvertelde info 
uithalen

verhaal hoofdgedachte bepalen

doetekst luisteren

doetekst aanwijzingen  
uitvoeren

verhaal voorspellen, mening 
geven

e-mail herkennen,  
hoofdgedachte bepalen

verhaal visualiseren,  
doel schrijver herkennen

telwoord herkennen en  
gebruiken

telwoord herkennen en  
gebruiken

voegwoorden herkennen  
en gebruiken

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸
informatieve tekst voor- 
kennis uitbreiden en  
weergeven in woordspin

✸
verhaal vragen stellen  
tijdens lezen, signaalwoor- 
den en verbanden herkennen

✸

✸

✸

✸

recept (doetekst) opbouw 
herkennen, pictogrammen 
herkennen
leesdoel bepalen, waarom  
verwijswoorden gebruikt 
worden

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

✸

verhaal opbouw herkennen, 
visualiseren, signaalwoorden  
en verbanden herkennen

✸

✸

belangrijkste info hoe te  
onthouden, informatieve  
tekst samenvatten in schema

trappen van vergelijking en 
voorzetsels herkennen en 
gebruiken


