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1. Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en 
emotioneel bewustzijn/gezondheid 

1.13 De leerlingen verplaatsen zich veilig als voetganger en fietser in het verkeer in 
het kader van schoolse activiteiten. (transversaal) 

1.17 De leerlingen benoemen met behulp van richtvragen bij een gebeurtenis hun 
gedachten, gevoelens en gedrag en de gevolgen van die gebeurtenis voor zichzelf. 
(transversaal) 

 

2. Competenties in het Nederlands 

2.3 De leerlingen bepalen wat de hoofdgedachte en de hoofdpunten zijn in 
geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en 
communicatie. 

2.4 De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken 
teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie. 

2.5 De leerlingen nemen eenvoudige notities bij het lezen en beluisteren van teksten 
in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie. 

2.8 De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van 
doelgerichte communicatie. 

 

5. Sociaal-relationele competenties 

5.1 De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen.° 
(transversaal - attitudinaal) 

 5.2 De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en 
mentale grenzen en emoties van anderen.° (transversaal - attitudinaal) 

5.4 De leerlingen demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale 
vaardigheden. (transversaal) 



5.5 De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht 
actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat. (transversaal) 

 

6. Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en 
technologie 

6.31 De leerlingen vergelijken voortplantingswijzen van planten en dieren aan de 
hand van voorbeelden. 

6.33 De leerlingen leggen uit dat organismen met bepaalde kenmerken, in een 
welbepaalde omgeving, meer waarschijnlijk dan andere organismen zullen overleven 
en zich voortplanten. 

6.34 De leerlingen onderzoeken voor een biotoop de onderlinge afhankelijkheid van 
verschillende organismen en de rol van biotische en abiotische factoren. 

6.43 De leerlingen gebruiken met de nodige nauwkeurigheid de gepaste 
meetinstrumenten, meetmethoden en hulpmiddelen om metingen, observaties, 
experimenten en terreinstudies uit te voeren. 

6.44 De leerlingen gebruiken in wiskundige, natuurwetenschappelijke, 
technologische en STEM-contexten gepaste grootheden en eenheden in een 
correcte weergave. 

6.45 De leerlingen trekken conclusies op basis van grafieken, tabellen, 
determineertabellen en diagrammen. 

6.47 De leerlingen passen stapsgewijs de wetenschappelijke methode toe om een 
probleem te onderzoeken. 

 

7. Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties 
inzake samenleven 

7.8 De leerlingen participeren actief in schoolse situaties, rekening houdend met de 
rechten en plichten van iedereen.° (transversaal - attitudinaal) 

7.9 De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en 
engagement voor de samenleving. (transversaal) 

7.11 De leerlingen handelen duurzaam in een schoolse context.° (transversaal - 
attitudinaal) 

7.13 De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame 
ontwikkeling op het lokale niveau. (transversaal) 



 

9. Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn 

9.5 De leerlingen illustreren dat landschappen evolueren onder invloed van fysisch- 
en sociaal-geografische veranderingen. 

 

10. Competenties inzake duurzaamheid 

Zie eindtermen 7.11 en 7.13. 

 

12. Juridische competenties 

Zie eindterm 7.8. 

 

13. Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, 
innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch 
denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken 

13.6 De leerlingen verwerken digitale en niet-digitale informatie uit één of een 
beperkt aantal bronnen volgens een aangereikt stappenplan tot een samenhangend 
en bruikbaar geheel. (transversaal) 

13.8 De leerlingen beheren informatie digitaal en niet-digitaal volgens een 
aangereikte structuur. (transversaal) 

13.9 De leerlingen formuleren voor een afgebakend probleem een onderzoeksvraag 
aan de hand van aangereikte criteria. (transversaal) 

13.10 De leerlingen formuleren een hypothese in functie van een onderzoeksvraag 
aan de hand van aangereikte criteria. (transversaal) 

13.11 De leerlingen voeren stapsgewijs een onderzoekstechniek uit om digitale en 
niet-digitale gegevens te verwerven i.f.v. een onderzoeksvraag. (transversaal) 

13.12 De leerlingen voeren een oplossingsstrategie systematisch uit i.f.v. een 
onderzoek of een probleem. (transversaal) 

13.13 De leerlingen formuleren een antwoord op een onderzoeksvraag of hypothese 
aan de hand van aangereikte richtlijnen. (transversaal) 

14. Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid 



Zie eindtermen 1.17, 5.1, 5.4 en 13.12.  


