Versie Speciaal Basisonderwijs

Leerjaar 6
NAAM SCHOOL

Naam:

.......................................

Schooljaar:.

........................................

In dit boekje staan de doelen waar we dit jaar aan
werken op school.
Iedereen in de bovenbouw volgt een eigen leerroute.
Er staat een kruisje bij de leerroute die ik voor elk vak
volg.
Leerroute VMBO Theoretische leerweg (TL) of hoger
Leerroute VMBO Beroepsgerichte leerweg (BB) of Kadergerichte
leerweg (KB)
Leerroute Praktijkonderwijs

In dit doelenboekje wordt gekozen voor de tekst “ik oefen” als de leerling dit aanbod krijgt, maar nog niet
helemaal hoeft te beheersen. Als de leerling een doel dit jaar ook moet beheersen staat het doel zonder “ik
oefen” in het doelenboekje.
Bijvoorbeeld:
- Ik oefen de het benoemen van de kleuren geel, rood, blauw en groen (de leerling krijgt dit
aangeboden in de klas en oefent ermee)
- Ik benoem de kleuren geel, rood, blauw en groen (de leerling moet de kleuren in de praktijk kunnen
benoemen).

© 2017 - Van Diemen Trainingen en Projecten & Wieke de Jager. Deze doelen mogen niet zonder toestemming worden verspreid of
overgenomen.

Doelen Leren leren
Doelen Leerroute VMBO TL
p Ik stel mijzelf een doel in de tijd bij een bekende taak.
p Ik plan taken en houd het overzicht en als ik meer taken heb. Bijvoorbeeld: een
agenda of een actielijst.
p Ik zoek oplossingen als ik een probleem heb bij een taak. Bijvoorbeeld als de
opdracht onleesbaar is of als de spullen onvindbaar zijn.
p Ik maak afspraken over de verdeling van taken in een groep van vier tot zes
kinderen.
p Ik doe mee bij het bespreken van de verdeling van taken.
p Ik doe mee met een beslissing van de groep als ik het er niet mee eens ben.
p Ik help iemand anders om iets zeggen in de groep. Ik kan bijvoorbeeld vragen
‘wat vind jij?’.
p Ik geef tips aan een ander kind en ik ontvang zelf tips van een ander kind.
p Ik denk na over het resultaat van mijn taak en ook over hoe ik het heb aangepakt.
p Ik zie het verschil tussen dingen die ik zelf anders had kunnen doen tijdens het
werken en de dingen die ik niet kon veranderen.
p Ik pas mijn werk voor de volgende keer aan door de tips of beoordeling die ik heb
gekregen.
Doelen Leerroute VMBO BB en KB
p Ik vertel voor ik start met mijn werk hoeveel ik kan doen in de tijd* en wat ik zelf
kan.
p Ik ontdek zelf fouten in mijn werk en herstel deze*.
p Ik werk een uur alleen.*
p Ik let zelf op de tijd en krijg mijn werk op tijd af.*
p Ik werk samen met twee tot drie kinderen*.
p In een groepje:
p geef ik ideeën en luister naar ideeën van anderen
p maak ik afspraken en houd ik me hieraan*
p geef ik complimentjes aan kinderen die het goed doen.*
p Ik word niet boos als ik kritiek krijg op mijn werk.*
p Ik vertel na het werken waarom iets goed, minder goed of fout is gegaan.*
p Ik maak na het werken samen met de juf of meester afspraken voor de volgende
keer.*
p Ik vertel in welke vakken ik goed ben en in welke vakken minder goed.*
Doelen Leerroute Praktijkonderwijs
p Ik vertel voor ik start met mijn werk hoeveel ik kan doen in de tijd* en wat ik zelf
kan.
p Ik ontdek zelf fouten in mijn werk en herstel deze*.
p Ik werk een uur alleen.*
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Ik let zelf op de tijd en krijg mijn werk op tijd af.*
Ik werk samen met twee tot drie kinderen*.
In een groepje:
geef ik ideeën en luister naar ideeën van anderen
maak ik afspraken en houd ik me hieraan*
geef ik complimentjes aan kinderen die het goed doen.*
Ik word niet boos als ik kritiek krijg op mijn werk.*
Ik vertel na het werken waarom iets goed, minder goed of fout is gegaan.*
Ik maak na het werken samen met de juf of meester afspraken voor de volgende
keer.*
p Ik vertel in welke vakken ik goed ben en in welke vakken minder goed.*
p
p
p
p
p
p
p
p
p
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Doelen Sociaal gedrag
Doelen Leerroute VMBO TL
p Ik vertel wat belangrijk is om te doen als je een presentatie geeft, zoals
bijvoorbeeld rustig praten.*
p Ik zoek oplossingen om rustig te worden als ik zenuwachtig of onrustig ben.*
p Ik leg aan iemand uit dat ik opnieuw wil kiezen als ik niet goed gekozen heb.*
p Ik vertel wat ik voel als iemand onaardig tegen mij doet.
p Ik kom voor mijzelf op als ik de schuld van iets krijg en dat niet klopt.*
p Ik reageer op een goede manier als er door mij iets is mis gegaan, bijvoorbeeld
door sorry te zeggen of een oplossing te verzinnen.*
p Ik vraag een kind dat alleen speelt om mee te doen met een groepsactiviteit.*
p Ik feliciteer een ander als hij of zij wint bij een spel.*
p Ik verander mijn gedrag als ik weet dat mijn gedrag niet passend is.*
p Ik vertel welk gedrag anderen boos kan maken.*
Doelen Leerroute VMBO BB en KB
p Ik vertel wat belangrijk is om te doen als je een presentatie geeft, zoals
bijvoorbeeld rustig praten.*
p Ik zoek oplossingen om rustig te worden als ik zenuwachtig of onrustig ben.*
p Ik leg aan iemand uit dat ik opnieuw wil kiezen als ik niet goed gekozen heb.*
p Ik vertel wat ik voel als iemand onaardig tegen mij doet.
p Ik kom voor mijzelf op als ik de schuld van iets krijg en dat niet klopt.*
p Ik reageer op een goede manier als er door mij iets is mis gegaan, bijvoorbeeld
door sorry te zeggen of een oplossing te verzinnen.*
p Ik vraag een kind dat alleen speelt om mee te doen met een groepsactiviteit.*
p Ik feliciteer een ander als hij of zij wint bij een spel.*
p Ik verander mijn gedrag als ik weet dat mijn gedrag niet passend is.*
p Ik vertel welk gedrag anderen boos kan maken.*
Doelen Leerroute Praktijkonderwijs
p Ik vertel wat belangrijk is om te doen als je een presentatie geeft, zoals
bijvoorbeeld rustig praten.*
p Ik zoek oplossingen om rustig te worden als ik zenuwachtig of onrustig ben.*
p Ik leg aan iemand uit dat ik opnieuw wil kiezen als ik niet goed gekozen heb.*
p Ik kom voor mijzelf op als ik de schuld van iets krijg en dat niet klopt.*
p Ik reageer op een goede manier als er door mij iets is mis gegaan, bijvoorbeeld
door sorry te zeggen of een oplossing te verzinnen.*
p Ik vraag een kind dat alleen speelt om mee te doen met een groepsactiviteit.*
p Ik feliciteer een ander als hij of zij wint bij een spel.*
p Ik verander mijn gedrag als ik weet dat mijn gedrag niet passend is.*
p Ik vertel welk gedrag anderen boos kan maken.*
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Doelen Rekenen
Doelen Leerroute VMBO TL
p Ik oefen sommen met optellen en aftrekken tot en met 1000. Zoals bijvoorbeeld
de som: 463+382.
p Ik zeg de tafels van 2 tot en met 9 op.
p Ik kan delen. Zoals bijvoorbeeld: 26:4.
p Ik kan werken met getallen achter de komma. Zoals bijvoorbeeld op de
rekenmachine: 10-3,90=6,10.
p Ik werk met breuken. Zoals bijvoorbeeld een halve taart is ½ taart.
p Ik wissel geld.
p Ik vergelijk en bereken oppervlaktes. Zoals bijvoorbeeld de omtrek van een
zandbak.
p Ik ken de standaardmaten liter en milliliter
p Ik lees de tijd af op een digitale klok.
p Ik schrijf de datum in cijfers.
p Ik lees een route op de kaart en ik lees een routebeschrijving.
p Ik lees tabellen en maak staafgrafieken.
Doelen Leerroute VMBO BB en KB
p Ik maak sommen met optellen en aftrekken tot en met 100. Zoals bijvoorbeeld
de sommen: 43+28 en 67-39.
p Ik oefen optellen en aftrekken tot en met 1000. Zoals bijvoorbeeld de som:
463+382.
p Ik zeg de tafels van 6, 7, 8, 9 en 15 op en herhaal de andere tafels.
p Ik maak deelsommen. Zoals bijvoorbeeld 30 koekjes in rijtjes van vijf verdelen en
26:4.
p Ik wissel geld.
p Ik vergelijk oppervlaktes.
p Ik weet wat een milligram is en ken de nieuwe standaardmaten milliliter en
kubieke decimeter.
p Ik lees de tijd af op een digitale klok.
p Ik schrijf de datum in cijfers.
p Ik lees een route op de kaart en ik lees een routebeschrijving.
Doelen Leerroute Praktijkonderwijs
Voor de volgende doelen:
- oefen ik met wat ik nog moeilijk vind
- leer ik toepassen wat ik al kan
p Ik maak sommen met optellen en aftrekken tot en met 100. Zoals bijvoorbeeld
de sommen: 43+5 en 67-4.
p Ik oefen optellen en aftrekken tot en met 1000. Zoals bijvoorbeeld de som:
463+382.
p Ik oefen met deelsommen. Zoals bijvoorbeeld 30 koekjes in rijtjes van vijf
verdelen.
p Ik wissel geld.
p Ik werk met kilometer en weet dat dat 1000 meter is.
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p Ik werk met kilogram en weet dat dat 1000 gram is.
p Ik lees de tijd af op een digitale klok.
p Ik lees een route op de kaart en ik lees een routebeschrijving.
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Doelen Technisch lezen
Doelen Leerroute VMBO TL
Eerste helft van het schooljaar
p Ik lees woorden met ’s aan het begin of aan het einde. Zoals bijvoorbeeld: ’ s
avonds.
p Ik lees woorden met è, x, c, cc, th, y of ey erin. Zoals bijvoorbeeld: scène, box,
cavia, accu, bibliotheek, baby en hockey.
p Ik lees woorden met twee klinkers achter elkaar, maar die samen geen
tweeklank zijn,. Zoals bijvoorbeeld: alinea.
p Ik lees woorden met isch op het einde. Zoals bijvoorbeeld: automatisch.
p Ik lees woorden met g in het midden die ik uit moet spreken als zj. Zoals
bijvoorbeeld: horloge
p Ik lees woorden met ch in het midden die ik uit moet spreken als sj. Zoals
bijvoorbeeld: machine.
p Ik lees woorden met eau die ik uit moet spreken als oo. Zoals bijvoorbeeld:
bureau
p Ik lees woorden die een samenstelling zijn met een klinkerreeks in het midden
(zonder streepje). Zoals bijvoorbeeld: politieauto
p Ik lees woorden die beginnen met ge of be en waar een klinker achter komt.
Zoals bijvoorbeeld: beoordeling.
p Ik lees op AVI M5E5-niveau. Dat betekent dat ik woorden van drie of meer
lettergrepen kan lezen. Ik kan lange zinnen lezen.
Tweede helft van het schooljaar
p Ik lees woorden met ele of iken op het einde. Zoals bijvoorbeeld: actuele en
perziken.
p Ik lees woorden met veel klinkers achter elkaar, bijvoorbeeld met ioe of uee.
Zoals bijvoorbeeld pioen of ritueel.
p Ik lees woorden met eu, iu die ik uit moet spreken als eeju en ieju. Zoals
bijvoorbeeld museum en geranium.
p Ik lees woorden met een trema, zoals bijvoorbeeld knieën.
p Ik lees woorden met een q. Zoals bijvoorbeeld quiz.
p Ik lees woorden met ai en ou die ik uit moet spreken als ee, ai of oe. Zoals
bijvoorbeeld container, mais en courgette.
p Ik lees woorden met ok, ance en ière. Zoals bijvoorbeeld oksel, ambulance en
carrière.
p Ik lees woorden met letters die anders uitgesproken moeten worden dan
normaal. Bijvoorbeeld als ik:
− a moet uitspreken als ee (racen)
− oa moet uitspreken als oo (foam)
− ee moet uitspreken als ie (trainee)
− ea moet uitspreken als ie (beat)
− sh moet uitspreken als sj. (shampoo)
− j moet uitspreken als dzj of zj (juice)
p Ik lees op AVI E5M6-niveau. Dat betekent dat ik woorden van drie of meer
lettergrepen en lange zinnen kan lezen.
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Doelen Leerroute VMBO BB en KB
Eerste helft van het jaar:
p Ik lees woorden met drie lettergrepen met een open lettergreep op het einde.
Zoals bijvoorbeeld: politie.
p Ik lees woorden met ’s aan het begin of aan het einde. Zoals bijvoorbeeld: ’ s
avonds.
p Ik lees woorden met è, x, c, cc, th, y of ey erin. Zoals bijvoorbeeld: scène, box,
cavia, accu, bibliotheek, baby en hockey.
p Ik lees woorden met iaa en ioo erin. Zoals bijvoorbeeld: riool.
p Ik lees woorden met twee klinkers achter elkaar, maar die samen geen
tweeklank zijn. Zoals bijvoorbeeld: alinea.
Tweede helft van het jaar:
p Ik oefen met het lezen van woorden met isch op het einde. Zoals
bijvoorbeeld:
p Ik oefen met het lezen van woorden met g in het midden die ik uit moet
spreken als zj. Zoals bijvoorbeeld: horloge.
p Ik oefen met het lezen van woorden met ch in het midden die ik uit moet
spreken als sj. Zoals bijvoorbeeld: machine.
p Ik oefen met het lezen van woorden met eau die ik uit moet spreken als oo.
Zoals bijvoorbeeld: bureau.
p Ik oefen met het lezen van woorden met samenstellingen met een
klinkerreeks in het midden (zonder streepje). Zoals bijvoorbeeld: politieauto.
p Ik oefen met het lezen van woorden die beginnen met ge of be en waar een
klinker achter komt. Zoals bijvoorbeeld: beoordeling.
p Ik oefen met het lezen van woorden met th in het midden. Zoals bijvoorbeeld:
bibliotheek.
p Ik oefen met het lezen van moeilijke en lange woorden.
p Ik oefen met lezen op AVI M5E5-niveau. Dat betekent dat ik woorden van drie
of meer lettergrepen oefen. Ik oefen lange zinnen lezen.
Doelen Leerroute Praktijkonderwijs
Eerste helft van het jaar:
p Ik lees woorden met drie lettergrepen met een open lettergreep op het einde.
Zoals bijvoorbeeld: politie.
p Ik lees woorden met ’s aan het begin of aan het einde. Zoals bijvoorbeeld: ’ s
avonds.
p Ik lees woorden met è, x, c, cc, th, y of ey erin. Zoals bijvoorbeeld: scène, box,
cavia, accu, bibliotheek, baby en hockey.
p Ik lees woorden met iaa en ioo erin. Zoals bijvoorbeeld: riool.
p Ik lees woorden met twee klinkers achter elkaar, maar die samen geen
tweeklank zijn,. Zoals bijvoorbeeld: alinea.
Tweede helft van het jaar:
p Ik oefen met het lezen van woorden met isch op het einde. Zoals
bijvoorbeeld:
p Ik oefen met het lezen van woorden met g in het midden die ik uit moet
spreken als zj. Zoals bijvoorbeeld: horloge.
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p Ik oefen met het lezen van woorden met ch in het midden die ik uit moet
spreken als sj. Zoals bijvoorbeeld: machine.
p Ik oefen met het lezen van woorden met eau die ik uit moet spreken als oo.
Zoals bijvoorbeeld: bureau.
p Ik oefen met het lezen van woorden met samenstellingen met een
klinkerreeks in het midden (zonder streepje). Zoals bijvoorbeeld: politieauto.
p Ik oefen met het lezen van woorden die beginnen met ge of be en waar een
klinker achter komt. Zoals bijvoorbeeld: beoordeling.
p Ik oefen met het lezen van woorden met th in het midden. Zoals bijvoorbeeld:
bibliotheek.
p Ik oefen met het lezen van moeilijke en lange woorden.
p Ik oefen met lezen op AVI M5E5-niveau. Dat betekent dat ik woorden van drie
of meer lettergrepen oefen. Ik oefen lange zinnen lezen.

Doelen Begrijpend lezen
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Doelen Leerroute VMBO TL
p Ik herken het als het doel van een tekst is om een mening weer te geven (als ik
lees, maar ook als ik luister).
p Ik herken de inleiding en de opbouw van een tekst.
p Ik herken signaalwoorden (zoals bijvoorbeeld eerst, dan, omdat, dus) . Ik leg uit
waarom dit woord in de zin wordt gebruikt.
p Ik geef aan wat het belangrijkste is in een alinea die ik heb gelezen.
p Ik stel mijzelf vragen tijdens het lezen om zo de tekst beter te begrijpen.
p Ik geef wat het belangrijkste is van een kort verhaal dat ik heb gehoord.
p Ik hoor het verschil tussen een feit, mening en een argument.
p Ik vertel iets over mijn eigen ervaring met het onderwerp waar de tekst over gaat.
p Ik oefen om emoties zoals blijdschap, angst, verdriet te herkennen in een tekst.
p Ik oefen om te zoeken op de volgorde van het alfabet.
p Ik oefen om een tekst mooi op toon voor te lezen.
p Ik oefen om na het luisteren van een verhaal informatie over dat verhaal op te
schrijven in mijn eigen woorden
p Ik oefen om met een opdracht naar een verhaal te luisteren.
Doelen Leerroute VMBO BB en KB
Het hele schooljaar
p Ik oefen ermee om het te herkennen als het doel van een tekst is om een mening
weer te geven (als ik lees, maar ook als ik luister).
p Ik oefen om de inleiding en de opbouw van een tekst te herkennen.
p Ik oefen om aan signaalwoorden te herkennen of de tekst een voorbeeld is of een
middel-doel of oorzaak-gevolg.
p Ik oefen ermee om aan te geven wat het belangrijkste is van een alinea.
p Ik oefen ermee om mijzelf vragen te stellen tijdens het lezen om zo de tekst beter
te begrijpen.
p Ik oefen ermee om aan te geven wat het belangrijkste is van een kort verhaal dat
ik heb gehoord.
p Ik oefen ermee om het verschil te horen tussen een feit, mening en een
argument.
Tweede helft van het schooljaar
p Ik oefen om iets te vertellen over mijn eigen ervaring met het onderwerp waar de
tekst over gaat.
p Ik oefen om emoties zoals blijdschap, angst, verdriet te herkennen in een tekst.
p Ik oefen om te zoeken op de volgorde van het alfabet.
p Ik oefen om een tekst mooi op toon voor te lezen.
p Ik oefen om na het luisteren van een verhaal informatie over dat verhaal op te
schrijven in mijn eigen woorden.
p Ik oefen om met een opdracht naar een verhaal te luisteren.
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Doelen Leerroute Praktijkonderwijs
Voor de volgende doelen:
- oefen ik met wat ik nog moeilijk vind
- leer ik toepassen wat ik al kan
p Ik herken het als het doel van een tekst is om een mening weer te geven (als ik
lees, maar ook als ik luister).
p Ik herken de inleiding en de opbouw van een tekst.
p Ik herken signaalwoorden (zoals bijvoorbeeld eerst, dan, omdat, dus) . Ik leg uit
waarom dit woord in de zin wordt gebruikt.
p Ik geef aan wat het belangrijkste is in een alinea die ik heb gelezen.
p Ik stel mijzelf vragen tijdens het lezen om zo de tekst beter te begrijpen.
p Ik geef wat het belangrijkste is van een kort verhaal dat ik heb gehoord.
p Ik hoor het verschil tussen een feit, mening en een argument.
p Ik onderstreep belangrijke woorden.
p Ik kan zoeken op de volgorde van het alfabet.
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Doelen Taal en Woordenschat
Doelen Leerroute VMBO TL
Eerste helft van het schooljaar
p Ik geef een presentatie met een duidelijke inleiding, kern en slot.
p Ik houd een presentatie met een goede houding en manier van praten en waarbij
ik contact maak met de mensen die luisteren.
p Ik werk samen in een groepje en stel daarbij vragen aan de anderen, reageer op
wat iemand anders zegt en help een ander zonder dat ik het voorzeg.
p Ik praat met onbekende mensen, bijvoorbeeld om de weg uit te leggen of om
informatie te vragen.
p Ik vraag tijdens een gesprek naar de gevoelens van een ander en of zijn/haar
mening beter uit te leggen.
p Ik gebruik de goede woorden in de verleden tijd, bijvoorbeeld bij ik werk – ik
werkte.
p Ik gebruik het werkwoord in het aantal past het bij onderwerp, bijvoorbeeld bij ik
loop - zij lopen.
p Ik herken en gebruik voorzetsels (zoals in, op, bij), bijvoeglijk naamwoorden (zoals
mooie, nieuwe) en persoonlijk voornaamwoorden (zoals je, ons, mij).
p Ik combineer twee zinnen met de woorden: en, want, maar, dus, omdat, terwijl.
p Ik gebruik de lidwoorden (de, het, een) op een goede manier.
Tweede helft van het schooljaar
p Ik oefen om mee te doen in een discussie.
p Ik oefen ermee om mijn excuses aan te bieden aan volwassenen die ik niet ken.
p Ik oefen ermee om te vertellen wat de mening van anderen is.
p Ik oefen met het gebruiken van moeilijke werkwoorden in de verleden tijd, zoals
bijvoorbeeld: ik liep, ik werkte en ik had.
p Ik oefen ermee om verschillende woordsoorten (zoals voorzetsels,
voornaamwoorden, persoonsvorm) te herkennen en te gebruiken.
p Ik oefen ermee dat de persoonsvorm verandert als de zin van tijd verandert. Zoals
bijvoorbeeld ik loop vandaag en ik liep gisteren.
p Ik oefen met het maken van zinnen met de woorden ‘toen’, ‘wanneer’, en
‘doordat’.
p Ik oefen met het werken met een woordenboek om zo woorden te leren.
Doelen Leerroute VMBO BB en KB
p Ik geef een presentatie met een duidelijke inleiding, kern en slot.
p Ik houd een presentatie met een goede houding en manier van praten en waarbij
ik contact maak met de mensen die luisteren.
p Ik werk samen in een groepje en stel daarbij vragen aan de anderen, reageer op
wat iemand anders zegt en help een ander zonder dat ik het voorzeg.
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p Ik praat met onbekende mensen, bijvoorbeeld om de weg uit te leggen of om
informatie te vragen.
p Ik vraag tijdens een gesprek naar de gevoelens van een ander en of zijn/haar
mening beter uit te leggen.
p Ik gebruik de goede woorden in de verleden tijd, bijvoorbeeld bij ik werk – ik
werkte.
p Ik gebruik het werkwoord in het aantal past het bij onderwerp, bijvoorbeeld bij ik
loop - zij lopen.
p Ik herken en gebruik voorzetsels (zoals in, op, bij), bijvoeglijk naamwoorden (zoals
mooie, nieuwe) en persoonlijk voornaamwoorden (zoals je, ons, mij).
p Ik combineer twee zinnen met de woorden: en, want, maar, dus, omdat, terwijl.
p Ik gebruik de lidwoorden (de, het, een) op een goede manier.
Doelen Leerroute Praktijkonderwijs
Voor de volgende doelen:
- oefen ik met wat ik nog moeilijk vind
- leer ik toepassen wat ik al kan
p Ik geef een presentatie met een duidelijke inleiding, kern en slot.
p Ik houd een presentatie met een goede houding en manier van praten en waarbij
ik contact maak met de mensen die luisteren.
p Ik werk samen in een groepje en stel daarbij vragen aan de anderen, reageer op
wat iemand anders zegt en help een ander zonder dat ik het voorzeg.
p Ik praat met onbekende mensen, bijvoorbeeld om de weg uit te leggen of om
informatie te vragen.
p Ik vraag tijdens een gesprek naar de gevoelens van een ander en of zijn/haar
mening beter uit te leggen.
p Ik gebruik de goede woorden in de verleden tijd, bijvoorbeeld bij ik werk – ik
werkte.
p Ik gebruik het werkwoord in het aantal past het bij onderwerp, bijvoorbeeld bij ik
loop - zij lopen.
p Ik herken en gebruik voorzetsels (zoals in, op, bij), bijvoeglijk naamwoorden (zoals
mooie, nieuwe) en persoonlijk voornaamwoorden (zoals je, ons, mij).
p Ik combineer twee zinnen met de woorden: en, want, maar, dus, omdat, terwijl.
p Ik gebruik de lidwoorden (de, het, een) op een goede manier.
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Doelen Spelling
Doelen Leerroute VMBO TL
p Ik schrijf lange woorden met sch of schr, zoals schoolbus en schrikdraad.
p Ik schrijf woorden met ng en nk in het midden, zoals lengte en anker.
p Ik schrijf woorden met je, pje of tje op het einde, zoals vriendje, schuimpje en
rolletje.
p Ik oefen met schrijven van moeilijke samengestelde woorden. Dat zijn woorden
die uit twee woorden bestaan, zoals fietstocht en valstrik.
p Ik oefen met schrijven van moeilijke met au, auw, ou of ouw in het midden, zoals
klauwen en kabouter.
p Ik schrijf woorden met ch of cht op het einde, zoals gejuich en opdracht.
p Ik schrijf woorden met d in het midden, zoals brandweer en handvat.
p Ik schrijf moeilijke woorden met eeuw, ieuw of uw, zoals leeuwin en zwaluw.
p Ik oefen met schrijven van lange woorden met open en gesloten lettergrepen,
zoals soldaten, bananen (open lettergreep) en trommel, oppasser (gesloten
lettergreep).
p Ik schrijf woorden die van een f in een v kunnen veranderen, of van een s in een z,
zoals brief/brieven en muis/muizen.
p Ik schrijf woorden met em, elen, enen, eren, lijk of ig op het einde, zoals stiekem,
kinderen, lelijk, eerlijk en stevig.
p Ik oefen om woorden te schrijven waarin letters anders worden uitgesproken.
Bijvoorbeeld als ik:
o ie moet schrijven als i, zoals olifant
o s moet schrijven als c, zoals cel
o k moet schrijven als c, zoals actie en contant.
Doelen Leerroute VMBO BB en KB
p Ik schrijf lange woorden met sch of schr, zoals schoolbus en schrikdraad.
p Ik schrijf woorden met ng en nk in het midden, zoals lengte en anker.
p Ik oefen om woorden te schrijven met je, pje of tje op het einde, zoals vriendje,
schuimpje en rolletje.
p Ik schrijf moeilijke samengestelde woorden. Dat zijn woorden die uit twee
woorden bestaan, zoals fietstocht en valstrik.
p Ik oefen moeilijke woorden schrijven met au, auw, ou of ouw in het midden, zoals
klauwen en kabouter.
p Ik schrijf woorden met ch of cht op het einde, zoals gejuich en opdracht.
p Ik schrijf woorden met d in het midden, zoals brandweer en handvat.
p Ik schrijf moeilijke woorden met eeuw, ieuw of uw, zoals leeuwin en zwaluw.
p Ik schrijf lange woorden met open en gesloten lettergrepen, zoals soldaten,
bananen (open lettergreep) en trommel, oppasser (gesloten lettergreep).
p Ik oefen om woorden te schrijven die van een f in een v kunnen veranderen, of
van een s in een z, zoals brief/brieven en muis/muizen.
p Ik oefen om woorden te schrijven met em, elen, enen, eren, lijk of ig op het
einde, zoals stiekem, kinderen, lelijk, eerlijk en stevig.
p Ik oefen om eenvoudige zinnen goed te schrijven, bijvoorbeeld op een kaartje of
in een e-mail.
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Doelen Leerroute Praktijkonderwijs
Voor de volgende doelen:
- oefen ik met wat ik nog moeilijk vind
- leer ik toepassen wat ik al kan
Ik schrijf woorden met sch, schr, ng en nk, zoals schaal, schrik, bang en flink.
Ik schrijf woorden met f,v,s en z, zoals feest, vel, sok en ziek.
Ik schrijf woorden met ge, be of ver aan het begin, zoals begin.
Ik schrijf woorden met el, er of en op het einde, zoals vlieger.
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 oefen om woorden te schrijven met a, o, u, au, auw, ou, ouw, ch en cht, zoals
val, zo, nu, hoera, auto, saus, gauw, kou, vrouw, pech en gracht.
p Ik oefen om woorden te schrijven met eeuw, ieuw en uw, zoals sneeuw, kieuw en
ruw.
p Ik oefen om woorden te schrijven met open en gesloten lettergrepen, zoals
straten (open lettergreep) en bruggen (gesloten lettergreep).
p Ik schrijf eenvoudige zinnen goed, bijvoorbeeld op een kaartje of in een e-mail.
p
p
p
p
p
p
p
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