
Toets blok 3 Meetkunde op donderdag 8 december 2022 

 

Blok 3 Les 2 

WB p. 7 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan een kaart lezen en gebruiken door middel van 
windrichtingen. 

□ Ik kan een schaal begrijpen en juist gebruiken. 
□ Ik kan de afstanden in werkelijkheid berekenen aan 

de hand van een schaal. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 28 (weer) / p. 32-33 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig p. 1-2 / papier p. 14A-14B). 
□ Extra werkblaadjes (dig p. 9-10 / papier p. 18A-18B). 

(=bonusvraag) 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

    

Blok 3 Les 6 

WB p. 18 – 21 

Focus oef. 2 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan de coördinaten gebruiken om de positie van 
een punt te bepalen op een kaart. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 30 (weer) / p. 35 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig p. 3-4 / papier p. 15A-15B). 
□ Huistaak 23 oefening 3. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de les? 

 

 

Blok 3 Les 15 

WB p. 60 – 62 

Focus oef. 3 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan de onderdelen van een cirkel benomen. 
□ Ik kan een cirkel tekenen met een passer. 
□ Ik kan de eigenschappen van een cirkel verwoorden. 

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 85 (weer) / p. 91 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig. p. 5-6 / papier p. 16A-16B). 
□ Huistaak 23 oefening 2. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de lessen? 

 

    

Blok 3 Les 21 

WB p. 80 – 83 

Focus oef. 5 

Wat moet ik kunnen/kennen? 
 

□ Ik kan gelijkvormige figuren herkennen, benoemen 
en tekenen.  

Waar kan ik extra oefenen? 

□ Herhalingsles p. 89 (weer) / p. 94 (meer). 
□ Extra werkblaadjes (dig p. 7-8 / papier p. 17A-17B). 
□ Huistaak 24 oefening 3. 
□ Scoodle Play. 

Kan ik de lessen? 

 

 


