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In dit boekje staan de doelen waar we dit jaar aan
werken op school.
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Doelen Leren leren
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Ik kijk hoe andere kinderen hun werk doen en doe dat na.
Ik vraag om hulp als ik dat nodig heb.
Ik begin zelf met mijn werk als ik dat kan.
Ik werk met een stappenplan en ik vertel daarover.
Ik gebruik de regels voor het zelfstandig werken bij alle
vakken.
Ik ga bij een probleem verder met ander werk.
Ik bespreek samen met de juf of meester een probleem
tijdens het samen werken of samen spelen.
Ik ga door als ik een taak moeilijk of eng vind.
Bijvoorbeeld: iets vragen aan een andere juf of meester,
iets uitleggen aan een ander kind of een oefening bij gym
die ik moeilijk vind.
Ik ga door met werken als ik word afgeleid.
Ik vertel het als er een probleem was tijdens het werk en
vertel hoe ik dit heb opgelost.
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Doelen Sociaal gedrag
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Ik vertel wat ik goed kan en wat iemand anders goed kan.
Ik geef een compliment over iets dan een ander goed kan.
Ik zeg ‘nee’ als iemand iets aan mij vraagt dat ik niet kan
of niet wil.
Ik maak een stopteken als iemand iets doet wat ik niet
leuk vind.
Ik herken of iemand een grapje leuk vindt of niet en ik
reageer daar op.
Ik doe soms waar iemand anders zin in heeft, om aardig te
zijn.
Ik zeg een afspraak op tijd af.
Ik vertel wat het verschil is tussen ruilen en lenen.
Ik los een ruzie op met praten en laat ander uitpraten.
Ik zoek oplossingen om rustig te worden als ik boos ben.
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Doelen Rekenen
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Ik maak erbij en eraf sommen tot en met 20. Zoals
bijvoorbeeld de sommen: 14-3 en 5+9.
Ik werk met getallen tot en met 100 en ik tel heen en
terug tot en met 100 met sprongen van vijf en tien.
Ik werk met keersommen. Zoals bijvoorbeeld de sommen:
2x3 en 4x1.
Ik lees met hulp van de juf of meester een plattegrond en
maak zelf een plattegrond.
Ik maak een routebeschrijving en gebruik daarbij woorden
zoals linksaf, rechtsaf en rechtdoor.
Ik ken standaardmaten voor lengte. Zoals bijvoorbeeld
een kilometer, meter en een decimeter.
Ik meet gewicht met een weegschaal en ken
standaardmaten. Zoals bijvoorbeeld een kilo en een gram.
Ik meet met een maatbeker de inhoud en ken
standaardmaten. Zoals bijvoorbeeld liter en centiliter.
Ik benoem de maanden van het jaar en schrijf de datum
op verschillende manieren.
Ik vertel hoelang een uur, half uur, kwartier, minuut en
een seconde ongeveer duren en wat je in deze tijd
(ongeveer) kunt doen.
Als ik alleen papiergeld in mijn portemonnee heb, weet ik
hoeveel ik moet geven als ik bijvoorbeeld 17 of 87 euro
moet betalen. Ik weet ook hoeveel geld ik dan terug krijg.
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Doelen Technisch lezen
Eerste helft van het schooljaar
• Ik lees op AVI-E3 niveau. Dat betekent dat:
p Ik zinnen met ongeveer acht woorden mooi op toon
lees.
p Ik zinnen lees die op twee regels staan.
p Ik woorden met een, twee of drie lettergrepen lees.
Tweede helft van het schooljaar
• Ik lees op AVI-E4 niveau. Dat betekent dat:
p Ik zinnen met ongeveer negen woorden lees.
p Ik zinnen lees die op twee regels staan.
p Ik woorden met een, twee of drie lettergrepen lees.
p Ik woorden van drie of meer lettergrepen met be, ge
of ver aan het begin lees. Zoals bijvoorbeeld: gevaarlijk
en verhaaltje.
p Ik woorden lees met tie op het einde. Zoals
bijvoorbeeld politie of actie.
p Ik leenwoorden lees die vaak voorkomen. Zoals
bijvoorbeeld portemonnee.
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Doelen Begrijpend lezen
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Ik ken het verschil tussen verhalen en teksten die
informatie geven.
Ik gebruik verschillende manieren om een tekst beter te
begrijpen. Bijvoorbeeld: van te voren te bedenken waar
een tekst over gaat als ik de titel zie, of om van tevoren te
bedenken wat ik al weet over een onderwerp.
Ik gebruik verschillende manieren om achter de betekenis
van een moeilijk woord te komen.
Ik leg uit waarom kopjes en leestekens belangrijk zijn in
een tekst.
Ik vertel na het lezen van een tekst waar het over gaat,
beantwoord vragen en vertel wat ik van de tekst vind.
Ik geef aan wat bedoeld wordt met de woorden ‘die’,
‘dat’, ‘wat’ en ‘wie’ in de tekst.
Ik vertel het belangrijkste uit een verhaal na, zonder de
hulp van plaatjes.
Ik luister naar de andere kinderen als ik werk in een
groepje.
Ik zeg het alfabet op, wijs de plaats aan van letters in het
alfabet en plaats woorden op volgorde van het alfabet.
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Doelen Taal en Woordenschat
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Ik vertel mijn verhaal in de goede volgorde en vertel meer
als anderen vragen stellen.
Ik geef een compliment aan iemand.
Ik vraag iets in een winkel aan iemand die ik niet ken.
Ik houd rekening met wat anderen al weten als ik iets
vertel over een onderwerp.
Ik kan uitleggen waarom ik het wel of niets eens ben met
iemand anders.
Ik ken woorden in meervoud en enkelvoud. Zoals
bijvoorbeeld stoel en stoelen.
Ik ken het verschil tussen werkwoorden (zoals lopen,
lachen en koken) en zelfstandig naamwoorden (woorden
voor mensen, dieren en dingen zoals bijvoorbeeld de
moeder, het konijn, het huis).
Ik ken verschillende uitdrukkingen. Zoals bijvoorbeeld:
een appeltje met iemand te schillen hebben of van de hak
op de tak springen.
Ik ken verschillende manieren om woorden te onthouden.
Ik weet wat de woorden die we in de klas hebben geleerd,
betekenen.
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Doelen Spelling
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Ik schrijf samengestelde woorden. Dat zijn woorden die
uit twee woorden bestaan. Zoals bijvoorbeeld fietsbel en
tuinslang.
Ik schrijf woorden met f,v,s en z. Zoals bijvoorbeeld feest,
vel, sok en ziek.
Ik schrijf woorden met aai, ooi, oei. Zoals bijvoorbeeld
nooit en gloeilamp.
Ik schrijf woorden met ge, be of ver aan het begin, zoals
begin en verhaal.
Ik schrijf woorden met ei, ij, eer, oor, eur, zoals trein, rijst,
peer, koor en beurt.
Ik schrijf woorden met een d op het einde, zoals hond en
strand.
Ik schrijf woorden te schrijven met a, ee, o, u, au, auw,
ou, ouw, ch en cht, zoals val, zo, nee, nu, hoera, auto,
saus, gauw, kou, vrouw, pech en gracht.
Ik schrijf woorden met eeuw, ieuw en uw, zoals sneeuw,
kieuw en ruw.
Ik schrijf woorden met open en gesloten lettergrepen,
zoals straten (open lettergreep) en bruggen (gesloten
lettergreep).
Ik schrijf woorden met je of tje op het einde. Zoals
bijvoorbeeld kusje en treintje.
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Doelen Wereldoriëntatie
Mens en samenleving
Gezondheid
p Ik vertel het als ik me niet lekker voel. Ik vertel wat er aan
de hand is, bijvoorbeeld dat ik pijn heb of dat ik misselijk
ben.
p Ik vertel waarom eten nodig is en waarom verschillende
soorten eten nodig zijn.
p Ik vertel van verschillende soorten eten of het gezond of
ongezond is.
p Ik noem de basisregels voor een goede persoonlijke
verzorging, zoals bijvoorbeeld wassen, tandenpoetsen en
kammen.
Verkeer
p Ik vertel waarom verkeersregels belangrijk zijn.
p Ik vertel de betekenis van een aantal verkeersborden voor
voetgangers en fietsers.
p Ik kan samen met iemand ergens veilig heen fietsen.
Burgerschap
p Ik weet dat Nederland een koning heeft en ik vertel hoe
de koning heet.
p Ik vertel wat discriminatie is en waarom dat niet mag.
p Ik vertel over wat de kinderen uit onze klas geloven en
welke feesten zij vieren.
p Ik gooi afval in de goede prullenbak.
p Ik vertel waarom je het licht uit moet doen als je weg
gaat.
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Natuur en techniek
p Ik vertel over de levenscyclus van planten en dieren.
p Ik vertel over hoe planten en dieren zich aanpassen aan
de seizoenen en aan de omgeving waar ze wonen.
p Ik vertel over de verschillende zintuigen: horen, zien,
ruiken, proeven, voelen.
p Ik doe proefjes met licht en schaduw, met magneten, met
zware en lichte voorwerpen en vertel wat er gebeurt.
p Ik doe proefjes met bouwen met papier, met evenwicht,
met tandwielen en met het opwekken van energie en ik
vertel daarover.
p Ik vertel over verschillende soorten regen, zoals motregen
of stortregen.
p Ik vertel wat het weer vandaag is en ik gebruik daarbij de
goede woorden. Zoals bijvoorbeeld warm, bewolkt,
zonnig en regenachtig.
p Ik vertel wat een thermometer en een regenmeter zijn.
p Ik kan een stevige brug bouwen, een hijskraan maken met
een katrol en een bootje maken dat vaart.
p Ik vertel dat de dagen in de zomer langer zijn dan in de
winter en ik leg uit waarom.
Aardrijkskunde (ruimte)
p Ik vertel over verschillende huizen die er in de wereld zijn,
zoals een sloppenwijk, een iglo, een huis van klei en een
huis van stenen.
p Ik vertel over het verschil tussen openbaar vervoer en
eigen vervoer.
p Ik vertel over verschillende beroepen die in één bedrijf
voorkomen.
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Ik vertel over beroepen die niet in Nederland zijn, maar
wel in andere landen.
Ik vertel waar de kinderen uit mijn klas vandaan komen.
Ik vertel waarom schoon water belangrijk is.
Ik vertel het verschil tussen zout en zoet water.
Ik vertel wat het verschil is tussen een meer en een zee.
Ik vertel wat je kunt doen als het in een land koud of
warm weer is.
Ik maak een plattegrond van de klas, de school of de
buurt.

Geschiedenis (Tijd)
p Ik vertel over het leven van een mens, van baby naar opa
of oma.
p Ik gebruik de hele en halve uren op de klok.
p Ik weet dat er een volgorde zit in de seizoenen lente,
zomer, herfst en winter.
p Ik noem de maanden van het jaar.
p Ik vertel wanneer we pauze hebben op school.
p Ik lees kwart voor en kwart over af op de klok.
p Ik vertel wat de grote en de kleine wijzer van de klok
betekenen.
p Ik vertel waar je oude dingen van vroeger kunt zien, zoals
oude kerken, hunebedden of in het museum.
p Ik vertel over verschillen op straat tussen mijn leven en de
tijd dat opa en oma klein waren.
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