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Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5 
 
In dit document is een overzicht opgenomen van de benodigde voorkennis voor de lessen Taal 

verkennen groep 5. Deze kennis maakt onderdeel uit van de leerlijn groep 4. 

 

Hebben de kinderen in groep 4 gewerkt met een andere versie van Taal actief of een andere 

taalmethode, dan is het aan te bevelen om de kolom ‘Niet aangeboden of onvoldoende beheersing’ 

per lesdoel samen met de betreffende leerkracht in te vullen. 

Als de benodigde voorkennis ontoereikend is, geef dan de instaplessen of herhaal de instructie uit 

groep 4 en laat de kinderen oefenen op het bijbehorende oefenblad (zie kolom materiaal). 

 

 

Benodigde voorkennis Thema 1 & 2  

Aanbieden in instapweek 

 

Thema & Les Benodigde 

voorkennis 

Niet aangeboden 

of onvoldoende 

beheersing 

Materiaal 

1.2 

alfabetiseren op  de 

eerste twee letters 

Kunnen alfabetiseren 

op de eerste letter 
□ 

Groep 4 - thema 8 

– handleiding les 4 

- oefenblad les 4 

1.4 werkwoord, 

zelfstandig 

naamwoord, 

bijvoeglijk 

naamwoord  

Weten wat een 

werkwoord, 

zelfstandig 

naamwoord, 

bijvoeglijk naamwoord 

is 

□ 
Instapprogramma groep 5 

les 1, 2 & 3 

2.9 verkleinwoord 

met –etje en -kje 

Verkleinwoorden 

kunnen maken met -

je, -pje en -tje 

□ 
Groep 4 - thema 2 

- handleiding les 9 

- oefenblad les 9 

 

 

Benodigde voorkennis Thema 3 & 4  

Aanbieden in parkeerweek 1 

 

Thema & Les Benodigde 

voorkennis 

Niet aangeboden 

of onvoldoende 

beheersing 

Materiaal 

4.9 

voorzetsels 

Weten wat een 

voorzetsel is 
□ 

Groep 4 – thema 7 

-Handleiding les 9 

-Oefenblad les 9 

 

 

Benodigde voorkennis Thema 5 & 6  

Aanbieden in parkeerweek 2 

 

Thema & Les Benodigde 

voorkennis 

Niet aangeboden 

of onvoldoende 

beheersing 

Materiaal 

6.7 onderwerp en 

persoonsvorm 

hebben hetzelfde 

getal 

Weten wat een 

werkwoord en een 

wie-deel zijn 

□ 
Groep 4 - thema 6 

- handleiding les 4 

- oefenblad les 4 
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Benodigde voorkennis taal verkennen groep 6 

 

In dit document is een overzicht opgenomen van de benodigde voorkennis voor de lessen Taal 

verkennen groep 6. Deze kennis maakt onderdeel uit van de leerlijn groep 4 en 5. 

Hebben de kinderen in groep 4 gewerkt met een andere versie van Taal actief of een andere 

taalmethode, dan is het aan te bevelen om de kolom ‘Niet aangeboden of onvoldoende beheersing’ 

per lesdoel samen met de betreffende leerkracht in te vullen. 

Als de benodigde voorkennis ontoereikend is, geef dan de instaplessen of herhaal de instructie uit 

groep 4 of 5 en laat de kinderen oefenen op het bijbehorende oefenblad (zie kolom materiaal). 

 

 

Benodigde voorkennis Thema 1 & 2  

Aanbieden in instapweek 

 

Thema & Les Benodigde 

voorkennis 

Niet aangeboden 

of onvoldoende 

beheersing 

Materiaal 

1.2 lidwoord, 

bijvoeglijk 

naamwoord, 

zelfstandig 

naamwoord en 

voorzetsel 

Weten wat een 

voorzetsel, zelfstandig 

naamwoord en 

bijvoeglijk naamwoord 

zijn 

□ 
Instapprogramma groep 6 

les 1, 2& 3 

1.4 stam van het 

werkwoord 

Weten wat een 

werkwoord is 
□ 

Groep 4 – thema 2 

- handleiding les 2 

- oefenblad les 2 

1.7 plaats van 

persoonsvorm in de 

zin (vraagproef) 

Weten hoe je het 

onderwerp vindt 
□ 

Groep 5- thema 5 taal 

- handleiding les 2 

- oefenblad les 2 

1.9 leestekens: punt Weten dat een zin 

eindigt met een punt 
□ 

Groep 4- thema 2  

- handleiding les 7 

- oefenblad les 7 

 

1.9 leestekens: 

vraagteken 

Weten wanneer  je 

een vraagteken 

gebruikt 

□ 
Groep 4- thema 5  

- handleiding les 7 

- oefenblad les 7 

1.9 leestekens: 

uitroepteken 

Weten wanneer  je 

een uitroepteken 

gebruikt 

□ 
Groep 5- thema 3  

- handleiding les 4 

- oefenblad les 4 

 

1.9 leestekens: 

vraagteken 

Weten wanneer je een 

komma gebruikt 
□ 

Groep 5- thema 5  

- handleiding les 7 

- oefenblad les 7 

2.4 zelfde klank- 

werkwoorden 

verleden tijd 

Weten wat 

tegenwoordige en 

verleden tijd is 

□ 
Groep 5- thema 4 

- handleiding les 4 

- oefenblad les 4 
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Benodigde voorkennis Thema 3 & 4  

Aanbieden in parkeerweek 1 

 

Thema & Les Benodigde 

voorkennis 

Niet aangeboden 

of onvoldoende 

beheersing 

Materiaal 

4.7 zinsdelen 

onderscheiden 

Weten wat een wat-, 

waar- en wanneer-

deel is 

□ 
Groep 5 – thema 1 

- handleiding les 7 

- oefenblad les 7 

 

 

Benodigde voorkennis Thema 5 & 6  

Aanbieden in parkeerweek 2 

 

Thema & Les Benodigde 

voorkennis 

Niet aangeboden 

of onvoldoende 

beheersing 

Materiaal 

5.2 zinnen 

samenvoegen met 

voegwoorden van 

tijd 

Weten wat 

voegwoorden zijn 
□ 

Groep 5 – thema 2 

- handleiding les 7 

- oefenblad les 7 
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Benodigde voorkennis taal verkennen groep 7 
 
In dit document is een overzicht opgenomen van de benodigde voorkennis voor de lessen Taal 

verkennen groep 7. Deze kennis maakt onderdeel uit van de leerlijn groep 5 en 6. 

 

Hebben de kinderen in groep 6 gewerkt met een andere versie van Taal actief of een andere 

taalmethode, dan is het aan te bevelen om de kolom ‘Niet aangeboden of onvoldoende beheersing’ 

per lesdoel samen met de betreffende leerkracht in te vullen. 

Als de benodigde voorkennis ontoereikend is, geef dan de instaplessen of herhaal de instructie uit 

groep 5 of 6 en laat de kinderen oefenen op het bijbehorende oefenblad (zie kolom materiaal). 

 

 

Benodigde voorkennis Thema 1 & 2  

Aanbieden in instapweek 

 

Thema & Les Benodigde 

voorkennis 

Niet aangeboden 

of onvoldoende 

beheersing 

Materiaal 

1.2 lidwoord, 

zelfstandig 

naamwoord, 

bijvoeglijk 

naamwoord,  

Werkwoord en 

voorzetsel 

Weten wat een 

werkwoord, 

zelfstandig 

naamwoord en 

bijvoeglijk naamwoord 

is 

□ 
Instapprogramma groep 7 

les 1 

1.4- 7 de juiste 

vorm van de 

persoonsvorm/ 

werkwoordelijk 

gezegde in de zin 

Weten wat de 

persoonsvorm is  en 

deze kunnen vinden in 

de zin 

□ 
Instapprogramma groep 7 

les 3 

1.9 leestekens in 

zinnen met de 

directe en indirecte 

rede 

Weten wat 

aanhalingstekens zijn 
□ 

Instapprogramma groep 7  

les 2 

2.2 grammaticale 

personen (1e, 2e en 

3e persoon 

enkelvoud en 

meervoud; infinitief) 

Weten wat 

persoonlijke 

voornaamwoorden 

zijn 

□ 
Groep 6 - thema 7 

– handleiding les 7 

- oefenblad les 7 

 

 

Benodigde voorkennis Thema 3 & 4  

Aanbieden in parkeerweek 1 

 

Thema & Les Benodigde 

voorkennis 

Niet aangeboden 

of onvoldoende 

beheersing 

Materiaal 

4.4 bepalingen van 

tijd en plaats 

Weten wat een wat-, 

waar- en wanneer-

deel is 

□ 
Groep 5 – thema 1 

- handleiding les 7 

- oefenblad les 7 
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Benodigde voorkennis taal verkennen groep 8 
 
In dit document is een overzicht opgenomen van de benodigde voorkennis voor de lessen Taal 

verkennen groep 8. Deze kennis maakt onderdeel uit van de leerlijn groep 7. 

 

Hebben de kinderen in groep 7 gewerkt met een andere versie van Taal actief of een andere 

taalmethode, dan is het aan te bevelen om de kolom ‘Niet aangeboden of onvoldoende beheersing’ 

per lesdoel samen met de betreffende leerkracht in te vullen. 

Als de benodigde voorkennis ontoereikend is, geef dan de instaplessen of herhaal de instructie uit 

groep 7 en laat de kinderen oefenen op het bijbehorende oefenblad (zie kolom materiaal). 

 

 

Benodigde voorkennis Thema 1 & 2  

Aanbieden in instapweek 

 

Thema & Les Benodigde 

voorkennis 

Niet aangeboden 

of onvoldoende 

beheersing 

Materiaal 

1.2 bijvoeglijk 

gebruikt voltooid 

deelwoord 

Weten wat een 

voltooid deelwoord is 
□ 

groep 7 - thema 5 

– handleiding les 2 

- oefenblad les 2 

1.4 leestekens in de 

directe rede 

Weten wat 

aanhalingstekens zijn 

en hoe je ze gebruikt 

□ 
instapprogramma groep 8 

les 1 

1.7 onderwerp en 

gezegde  

Weten wat het 

onderwerp en het 

gezegde is 

□ 
instapprogramma groep 8  

les 2 en 3  

 

1.7 bepaling van 

plaats en tijd 

Weten wat de 

bepaling van plaats en 

tijd is 

□ 
groep 7- thema 4 

– handleiding les 4 

- oefenblad les 4 

2.2 

inhoudswoorden: 

werkwoord, 

zelfstandig 

naamwoord, 

bijvoeglijk 

naamwoord 

Weten wat een 

werkwoord, bijvoeglijk 

naamwoord en 

zelfstandig 

naamwoord is 

□ 
instapprogramma groep 7 

Les 1  

 

 

2.2 

inhoudswoorden: 

bijwoord 

Weten wat een 

bijwoord is 
□ 

groep 7 - thema 5  

– handleiding les 4 

- oefenblad les 4 

2.7 onderwerp, 

lijdend voorwerp 

Weten wat het lijdend 

voorwerp is 
□ 

instapprogramma groep 8  

les 2  

2.7 meewerkend 

voorwerp 

Weten wat het 

meewerkend 

voorwerp is 

□ 
groep 7 – thema 8 

- handleiding les 7 

- oefenblad les 7 
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Benodigde voorkennis Thema 3 & 4  

Aanbieden in parkeerweek 1 

 

Thema & Les Benodigde 

voorkennis 

Niet aangeboden 

of onvoldoende 

beheersing 

Materiaal 

3.2 functiewoorden: 

voornaamwoord 

(persoonlijk, 

bezittelijk, 

aanwijzend) 

Weten wat 

persoonlijke, 

bezittelijke en 

aanwijzende 

voornaamwoorden 

zijn 

□ 
groep 7 - thema 8 

– handleiding les 4 

- oefenblad les 4 

3.2 functiewoorden: 

voegwoord 

Weten wat het 

voegwoord is 
□ 

groep 7 – thema 5 

- handleiding les 7 

- oefenblad les 7 

 

 

 


