
 

 

 

 

Educatieve websites groep 5 t/m 8 
 
Hieronder vind je een verzameling links naar educatieve websites voor leerlingen. 
Ze kunnen hier online oefenen, leerspelletjes doen en instructiefilmpjes bekijken. 
Te gebruiken voor in de weektaak, voor thuis of ter ondersteuning. 
 
De links zijn onderverdeeld in onderstaande items.  
Door erop te klikken ga je naar het betreffende onderdeel. 

1. Oefenen algemeen 
2. Rekenen 
3. Spelling 
4. Taal 
5. Lezen 
6. Woordzoeker maken 
7. Cito trainer 
8. Muziek 
9. Toekomstkunde 
10. Handvaardigheid 
11. School-tv 
12. Genoeg geoefend? 

 

Oefenen algemeen 
https://www.squla.nl/home-nl 

Onder schooltijd gratis: alle vakken oefenen. 

https://www.cedicu.nl/leeromgeving 

De leeromgeving ‘Laat eens zien’ is gratis beschikbaar zolang de scholen gesloten zijn. 

Methodes en themalessen voor groep 1-8 zijn onder meer gekoppeld aan filmfragmenten.  

 

https://www.kids4cito.nl/ 

Gratis oefenen voor cito- en eindtoetsen. Groep 6-7-8 

 

https://www.squla.nl/home-nl
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.itweb.co.za/content/WnxpE74Dx287V8XL&psig=AOvVaw0STIUbIcJJl8besq3lVfyf&ust=1585046028656000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC_ueqysOgCFQAAAAAdAAAAABAm


https://www.jmonline.nl/ 

Online oefenen. 

https://www.prowise.com/nl/presenter-software/ 

Er kunnen gratis leerlingaccounts aangemaakt worden. Leerlingen kunnen presentaties 

maken en oefenen met de tools. Leerkrachten kunnen instructies maken en deze delen met 

leerlingen. 

 

https://www.junioreinstein.nl/  

Scroll naar beneden en kies je vak. Kies vervolgens je groep. 

 

https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/ 

Leerspellen. 

 

Rekenen 
https://www.redactiesommen.nl/ 

Online redactiesommen oefenen. 

 

https://www.sommenmaker.nl/ 

Online oefenen én werkbladen maken. 

 

https://www.klokrekenen.nl/maakwerkblad 

Klokkijken: online oefenen én werkbladen maken. 

 

https://www.tempotoets.nl/keersommen/ 

rekenen op tempo: hoeveel sommen maak jij in 4 minuten? 

 

https://www.tafeldiploma.nl/ 

Tafels van 1 t/m 12 online oefenen. 

 

http://rekentoppers.nl/ 

Online oefenen: veel verschillende rekensommen, op tempo. 

 

https://www.rekenspelletjes.nu/ 

Rekenspelletjes voor groep 3 t/m 8. 

 

https://www.sommenfabriek.nl/ 

Per onderdeel vind je hier uitlegvideo’s. 

 

Spelling 

https://basisonderwijs.online/spellingsregels-flipping-the-classroom.html 

Instructiefilmpjes. 

 

https://www.spellingoefenen.nl/ 

Online oefenen, spelletjes en dictees 
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https://basisonderwijs.online/woordenflitsen.html 

Woorden flitsen. 

 

https://basisonderwijs.online/spellingoefenen.html 

Oefen online met auditieve ondersteuning. 

 

Taal 
https://www.jufmelis.nl/ 

Verschillende oefeningen voor grammatica, spelling, werkwoordspelling en woordenschat. 

 

https://www.meesterklaas.nl/ 

Online oefenen: werkwoordspelling, ontleden, spelling en meer taalonderdelen. 

 

Lezen 

https://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm 

Online AVI lezen. 

 

http://oefenplein.nl/begrijpend-lezen 

Online begrijpend lezen oefenen. 

 

Woordzoeker maken 
https://www.woordzoekermaken.nl/woordzoekermaken.php 

Zelf woordzoekers maken. 

 

Citotrainer 

Groep 5 

https://leestrainer.nl/toets5/index.htm 

Groep 6 

https://leestrainer.nl/toets6/overzicht.htm 

Groep 7-8 

https://leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm 

 

Muziek 
https://www.incredibox.com/demo/ 

Sleep de iconen naar de mannetjes en er ontstaat een lied. 

 

Toekomstkunde 
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde 

Gratis lesmateriaal voor groep 5 t/m 8 over natuur, klimaat, duurzaamheid en wilde 

dieren, waarbij kinderen zelf ontdekken wat zij kunnen doen voor een betere 

toekomst. 
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Handvaardigheid 

 Opbergbakje Kawaii dieren (nodig: 2 wc rollen, stukje karton, potlood, lijm, stiften, evt. 
verf) 
 

 Vlieger ontwerpen (nodig: gekleurd papier, schaar, lijm, potlood, stiften) 
 

 Armband maken van plastic flesje (nodig: 0,5 l flesje, schaar, kleurpotloden/stiften, 
transparante lijm, wit papier, evt. glitterversiering) 

 Ruimtekunst maken met kosteloos materiaal (nodig: afvalmateriaal/verpakkingen, 
natuurlijke materialen, schaar, touw, elastiekjes) 

 
 Vreemde vogels knutselen (nodig: potlood, stukje ijzerdraad, gekleurd papier, schaar, 

lijm, paperclips) 
 

 Constructies bouwen: bouw deze toren (nodig: spaghetti, marshmallows) en/of 
deze brug met Engelse instructie (nodig: tandenstokers/satéprikkers, lijm, wit papier, 
potlood). Misschien kun je nu zelf iets verzinnen om te bouwen? Bekijk dit filmpje over 
de beroemde strandbeesten van Theo Jansen voor inspiratie! 
 

 Maak een gekke collage met tijdschriften (nodig: tijdschriften, schaar/mesje, lijm, 
papier/schrift) of met gemengde materialen (combineren met 
stiften/verf/kleurpotloden/krijt). Bekijk dit filmpje over surrealisme voor verdieping. 
 

 Stop motion filmpje maken (nodig: mobiele telefoon met de app Stop Motion Studio of 
camera en computer met Windows MovieMaker, allerlei knutselspullen en/of speelgoed) 

 

 

School-tv 
https://schooltv.nl/ 

Héél veel educatieve filmpjes, die je per leeftijd kan kiezen. 

 

Genoeg geoefend? 

https://www.squla.nl/kids 

Filmpjes, spelletjes, doe-bladen en kleurplaten 

https://www.youtube.com/watch?v=eWfThrEd4uo
https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/vliegerfestijn
https://www.youtube.com/watch?v=1UJyBnfQ5MA
https://www.rianvisser.nl/downloads/RuimtekunstMetBlitz.pdf
https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/vreemde_vogels_we_zien_ze_vliegen
https://www.youtube.com/watch?v=a2V3e0oAz5g
https://www.youtube.com/watch?v=DKgdUKhL5Cc
https://youtu.be/3ZePhxfXlns
https://www.youtube.com/watch?v=uamyK30zaxI
https://www.youtube.com/watch?v=ofLq22p-T-0
https://youtu.be/3ZePhxfXlns
https://www.youtube.com/watch?v=KP2CKs2F58s
https://schooltv.nl/
https://www.squla.nl/kids

