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Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek uit de serie NT2-bloks 
van de Stenvertoefenboekjes. Stenvert is al meer dan 40 jaar een veel gebruikt 
oefenleermiddel op de meeste basisscholen. Het bestaat uit afwisselende 
en speelse oefenopgaven op het gebied van rekenen, lezen en taal voor alle 
leerjaren. Ook zijn er series voor zwakke leerlingen (serie makkers) en goede 
en meerbegaafde leerlingen (serie meesters).

Stenvert maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff  Zelfstandig werken (Z). 
Dit bestaat uit een groot assorti ment leermiddelen voor alle leer jaren. 
Op onze Z-site vindt u al onze uitgaven: www.zelfstandig-werken.nl
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ThiemeMeulenhof ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet 

Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Beroepsonderwijs

Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: 

www.thiememeulenhoff.nl of via onze klantenservice (088) 800 20 16
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Eerste druk, vierde oplage, 2011

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2010

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 

in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 

Auteurswet j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl., dient men de daarvoor wettelijk 

verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten 

 Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het 

overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere 

 compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. 

Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in 

het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke 

 bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, 

kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Deze uitgave is voorzien van het FSC®-keurmerk . Dit betekent dat de bosbouw 

voor het gebruikte papier op een verantwoorde manier heeft plaatsgevonden.  


































































































































































