
Thema Les Studievaardigheden Leerdoel

Introductie 0 De kinderen:
• krijgen inzicht in de lesstof van Blits studievaardigheden;
• maken kennis met de materialen en ontdekken wat de functie daarvan is;
•  krijgen inzicht in de opbouw van Blits studievaardigheden: elk thema bestaat uit 

de volgende lessen: 
- les 1 t/m 4: basislessen;
- les 5: les waarin de behandelde vaardigheden van les 1 t/m 4 nog eens terugkomen
- een digitale herhalingsles die op elk van de lessen 1 t/m 5 volgt;
- les 6: les over leren studeren.

Sporters en reporters 1 Teksten:
tekstsoorten en tekstdoelen

De kinderen:
•  weten wat de verschillen zijn tussen een nieuwsbericht, een interview en een 

reportage;
• weten welke doelen deze tekstsoorten hebben;
• kunnen de betekenis van woorden afl eiden uit een tekst.

Sporters en reporters 2 Kaarten:
schaal

De kinderen:
• weten wat bedoeld wordt met de schaal van een kaart of plattegrond;
• kunnen met de schaal afstanden berekenen.

Sporters en reporters 3 Tabellen, grafi eken en 
schema’s:
speelschema’s

De kinderen: 
• kunnen een speelschema lezen;
• kunnen een speelschema afmaken.

Sporters en reporters 4 Internet:
slim zoeken op internet

De kinderen:
• kunnen op internet slim zoeken naar informatie.

Sporters en reporters 5 Alle onderdelen samen:
alle studievaardigheden 
van les 1 t/m 4 

De kinderen:
• passen de studievaardigheden van les 1 t/m 4 toe op nieuwe bronnen.

Sporters en reporters 6 Leren studeren:
vragen met wie, wat, waar, 
wanneer, waarom, 
waardoor en hoe

De kinderen:
•  kunnen bij de hoofdzaken van een tekst vragen bedenken die beginnen met wie, 

wat, waar, wanneer, waarom, waardoor en hoe;
• kunnen die vragen beantwoorden.

Toets Alle studievaardigheden 
van les 1 t/m 4

De kinderen:
•  laten zien dat ze de vaardigheden van les 1 t/m 4 kunnen toepassen op nieuwe 

bronnen.
De toetsvragen gaan over andere onderwerpen dan de lessen.

Rondje Nederland 1 Teksten:
tekstverbanden

De kinderen:
• kennen verschillende soorten tekstverbanden;
• kunnen informatie halen uit een tekst door naar de tekstverbanden te kijken.

Rondje Nederland 2 Kaarten:
dingen uitleggen met 
kaarten

De kinderen:
• kunnen met behulp van kaarten dingen uitleggen.

Rondje Nederland 3 Tabellen, grafi eken en 
schema’s:
venndiagram

De kinderen:
• kunnen een venndiagram lezen;
• kunnen een venndiagram afmaken.

Rondje Nederland 4 Internet:
routeplanners en 
reisplanners

De kinderen:
• kunnen een reis plannen met route- en reisplanners.

Rondje Nederland 5 Alle onderdelen samen:
alle studievaardigheden 
van les 1 t/m 4

De kinderen:
• passen de studievaardigheden van les 1 t/m 4 toe op nieuwe bronnen.

Rondje Nederland 6 Leren studeren:
woordweb

De kinderen:
• kunnen een woordweb maken bij een tekst;
• kunnen woordwebben gebruiken om te leren voor een toets.

Toets Alle studievaardigheden 
van les 1 t/m 4

De kinderen:
•  laten zien dat ze de vaardigheden van les 1 t/m 4 kunnen toepassen op nieuwe 

bronnen.
De toetsvragen gaan over andere onderwerpen dan de lessen.

Leerlijn groep 7

blit  sblblit  sblblit  s

Bovenstaande doelen worden binnenkort bij uw kind getoetst.  
 
Hierna volgen de leerbladen met voorbeelden die uw kind kunnen helpen 
bij het voorbereiden op deze toets. 



Dit is een voorbeeld van 
een reportage:   
Het gaat over het WK en 
hoe het is om erbij te zijn.

Dit is een voorbeeld van een  
niewsbericht:   
Het artikel laat weten wat er in de wereld 
in gebeurd.

Dit is een voorbeeld van een  
interview:   
In het artikel kan je lezen wat Dafne 
Schippers ervan vindt dat ze niet mee 
kan doen.



Bekijk dit filmpje op internet om meer 
uitleg te krijgen over rekenen met de 
schaal.

Mocht het filmpje niet direct werken: 
https://www.youtube.com/
watch?v=oCPf-JURH44

https://www.youtube.com/watch?v=oCPf-JURH44
https://www.youtube.com/watch?v=oCPf-JURH44


Je moet een 
speelschema kunnen 
aflezen en  
ontbrekende  
informatie kunnen 
aanvullen.




