Leerlijnen groep 7

Taal

Woordenschat

Blok 4

Blok 3

Blok 2

Blok 1

overleg in kleine groep

Hst 1: les 1: De dag van...
Hst 1: les 3: Geachte mevrouw Vermeer
Hst 1: les 4: Hoe veilig fietst uw kind?
Hst 2: les 1: De dag van de alfabetisering
Hst 2: les 3: Doornroosje
Hst 2: les 4: Minder in de boeken, vaker achter het
scherm + Hallo

Hst 3: les 1: In het pikdonker
Hst 3: les 3: Nederland bij nacht: in de spotlight
Hst 3: les 4: Lekker veilig in het donker
Hst 4: les 1: Maatjes
Hst 4: les 3: Actie schoenmaatjes
Hst 4: les 4: Hoera naar school!

Hst 5: les 1: Moeten en mogen
Hst 5: les 3: Oefenen voor de musical
Hst 5: les 4: Het laatste
Hst 6: les 1: Smakelijke groeten
Hst 6: les 3: Surprise
Hst 6: les 4: Gedicht

Hst 7: les 1: Brrr!
Hst 7: les 3: IJskunst voor gevorderden
Hst 7: les 4: Terug in de tijd
Hst 8: les 1: Een graadje lager
Hst 8: les 3: Een paar lesjes energiezuinig leven
Hst 8: les 4: Stop de plastic fles

Leesbegrip

Spreken & Luisteren

gesprek in groep, rollen die
nodig zijn

✸

voorlezen, boeiend fragment
uit boek

verhaal gericht luisteren,
mening geven

doel schrijver herkennen,
leesdoel bepalen informatieve
tekst

verhaal luisteren naar
voorlezen, mening geven

verschillende doelen van
teksten onderscheiden

verhaal manieren van
voorlezen vergelijken

✸

voorspelling tijdens lezen
aanpassen

✸
✸

gespreksdoel bepalen, mening
geven,
vragen stellen om de ander
beter te begrijpen

✸

stelling argumenten voor of
tegen *

✸

gesprek feiten, meningen en
argumenten herkennen
en geven

✸

brainstorm oplossingen
bedenken

✸

duidelijk verwoorden wat je
bedoelt
gedicht voordragen, letten
op stemgebruik en
lichaamstaal

luisterdoel en -houding
bepalen

informatieve tekst opbouw
herkennen, tabel informatie
opzoeken, tekst visualiseren

hoofdgedachte luistertekst
bepalen, mening geven

juiste informatie uit tekst
halen

luisterhouding terugkijken

hoofd-en bijzaken onderscheiden, schema over
tekst invullen

bedenken wat je al over het
onderwerp weet

gedicht kenmerken, voorspellen hoe verhaal loopt

✸

nieuwe informatie aan eigen
kennis koppelen
gedicht mening over
voordracht

✸

overleg in kleine groep, rollen
die nodig zijn

tijdsvolgorde verband
herkennen

✸

brainstorm in kleine groep
houden

betoog luisteren

brainstorm samenvatten

✸

luistertekst samenvatten in
schema

✸

meningen en argumenten
herkennen, hoofd- en bijzaken
onderscheiden

Blok 5

monoloog houden, duidelijk
verwoorden, mening geven
presenteren foto

Blok 6
KJDN?
WEEK 1

Hst 11 : les 1: Dag van de Leerplicht
Hst 11 : les 3: Zelf groenten verbouwen met de Groenbak
Hst 11 : les 4: Rubriek: koken-Tuinbonenpuree
Hst 12 : les 1: Een bericht met grote gevolgen
Hst 12 : les 3: Limerick/Held op sokken
Hst 12 : les 4: Tot tien tellen

✸

gericht luisteren
radiofragment
luistertekst onvertelde info
uithalen

recensie schrijven

✸

✸

gedicht opbouw herkennen
dialoog (in)directe rede
herkennen, gedichten
vergelijken

✸

instructietekst herkennen,
doel schrijver herkennen, tekst
visualiseren

2F
samenvatting schrijven

informatief artikel schrijven

✸

✸

Woordenschat
aangeboden context:

synoniemen en tegenstellingen
herkennen en gebruiken

dialoog schrijven

✸

trappen van vergelijking
herkennen en gebruiken

gedicht schrijven met
verschillende rijmschema’s

✸

✸

directe en indirecte rede
herkennen en gebruiken

✸

voltooid deelwoord
herkennen en gebruiken

✸

gezegde herkennen en
gebruiken

betoog herkennen

✸

lijdend voorwerp
herkennen en gebruiken

3F

✸

onderwerp en persoonsvorm
in zin met voegwoord
aanwijzen

✸

eerste aanbod

1F

zinsdelen benoemen in zin

voorspellen en controleren

✸

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

instructietekst schrijven
betoog schrijven

✸

verband tussen tekst en
afbeelding

✸

✸

informatieve tekst
hoofdgedachte,
tabel informatie opzoeken

werkwrd met vast voorzetsel
herkennen en gebruiken

formulier invullen

verhaal onderscheiden door
ik- of hij-verteller

woordenboek woorden
opzoeken

reisverhaal schrijven

verslag schrijven

✸

vooruit- en terugblikken herkennen, tekst samenvatten

✸

dialoog voeren, vragen
stellen om de ander te
begrijpen, monoloog houden

duidelijk verwoorden wat je
bedoelt

betoog (in briefvorm)
schrijven

luisterdoel en -houding bepalen
luistertekst hoofdgedachte

overleg samenvatten

overleg terugkijken

Legenda

✸

voegwoorden, persoonlijk,
bezittelijk en aanwijzend
vrnwrd herkennen en
gebruiken

✸

Stellen

oorzaak-gevolg herkennen,
verband tekst en afbeelding

gedicht luisteren

✸

zelfst nwrd, bijv nwrd, ww,
lidw, vrnwrd, voorzetsels,
voegwrd en telwrd herkennen
en gebruiken
gezegde herkennen en
gebruiken

kritisch lezen op betrouwbaarheid, teksten vergelijken

feiten, meningen en
argumenten herkennen

Hst 9 : les 1: Flits
Hst 9 : les 3: Mereltje
Hst 9 : les 4: Een tijdreis naar 1628
Hst 10 : les 1: Boer zoekt hulp
Hst 10 : les 3: Ons zonnestelsel
Hst 10 : les 4: Onweer

Woord-en zinsbouw

✸

verhaal gericht luisteren

instructietekst herkennen,
wat als je woord niet begrijpt

ontleden van zin in
zinsdelen

verhaal samenvatten,
luisterhouding terugkijken

gedicht mening geven en
visualiseren

✸

woordsoorten verschillende
herkennen en gebruiken

gedicht opbouw herkennen
en kenmerken

✸

✸

✸

advertentie schrijven

Hst 13: les 1: Sponsors gezocht
Hst 13: les 3: ....
Hst 13: les 4: ...
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