
Eindtermen “eXplorer” 
Misschien verwacht men dat met eXplorer vooral eindtermen WO- natuur gehaald kunnen worden. Niets is 

echter minder waar: alle mogelijke leerinhouden van Wereldorientatie alsook alle andere leergebieden 

komen aan bod. Doordat er tijdens dit project gefocust wordt op duurzame ontwikkeling en leerlingen 

gebruik maken van tablets zijn ook tal van leergebiedoverschrijdende eindtermen prominent aanwezig. 

Een bijzondere inspanning werd gedaan om naast kennis en inzicht, ook vaardigheden en attitudes aan 

bod te laten komen. Aangezien attitudevorming een langdurig proces is in de schoolloopbaan van een 

leerling, pretenderen wij geenszins deze eindtermen op een halve dag te behalen maar we staan er wel 

garant voor dat in dit educatieve programma belangrijke inspanningen werden geleverd betreffende 

attitudinale en leergebiedoverschrijdende eindtermen. We vermelden deze dan ook eerst. 

Opmerkingen:  

• De oorspronkelijke nummering van de decretale teksten werd aangehouden. 

• De attitudes werden met een asterisk (*) aangeduid.  

 

1. Leergebiedoverschrijdende eindtermen ict  
     De leerlingen  

1   hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij   

     het leren.  

2   gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.   

3   kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving.  

4   kunnen zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving.  

5   kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.   

6   kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.   

7   kunnen ict gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.   

8   kunnen ict gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.   

 

2. Leergebiedoverschrijdende eindtermen sociale vaardigheden 

1 Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen 

1.1   De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen. 

1.2   De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 

1.3   De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 

1.4   De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 

1.5  
 

De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 

meewerken. 



1.6   De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 

1.7  
 

De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe door 

signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn. 

1.8   De leerlingen kunnen zich discreet opstellen. 

1.9   De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren. 

 
2 Sociale vaardigheden - domein gespreksconventies 

2.  
 

De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies 

naleven. 

 
3 Sociale vaardigheden - domein samenwerking 

3.  
 

De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, 

geslacht of etnische origine.  

 

3. Leergebiedoverschrijdende eindtermen leren leren 
 

1. 
 

De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven (en te 

memoriseren.) 

2. 
 

De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau 

zelfstandig gebruiken. 

3. 
 

De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) 

verwerven en gebruiken. 

4.  De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen. 

5.  De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding:  

 
 

 hun lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren  

 hun eigen leerproces controleren en bijsturen  

6.  Houdingen en overtuigingen 

  De leerlingen kunnen op hun niveau leren met: 

 

 

 nauwkeurigheid  

 efficiëntie  

 wil tot zelfstandigheid  

 voldoende zelfvertrouwen  

 houding van openheid  

 kritische zin  

 

 



3. Eindtermen Nederlands 

1 Nederlands - Luisteren 

 
 
 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in  

1.1   een voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en klasgebeuren. 

1.3   een uiteenzetting of instructie van een medeleerling, bestemd voor de leerkracht. 

 

 

 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en 

overzichtelijke wijze ordenen bij  

1.5   een uiteenzetting of instructie van de leerkracht. 

1.6   een voor hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie. 

 

 

 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen mening, hetzij 

informatie uit andere bronnen, de informatie beoordelen die voorkomt in  

1.8   een discussie met bekende leeftijdgenoten. 

1.9   een gesprek met bekende leeftijdgenoten. 

 
2 Nederlands - Spreken 

 
 
 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze: 

2.2   aan iemand om ontbrekende informatie vragen. 

2.3   over een op school behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen. 

 
 
 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze  

2.5   vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden. 

2.6  
 
van een behandeld onderwerp of een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie 

brengen, die begrepen wordt door leeftijdgenoten. 

2.7  
 
bij een behandeld onderwerp vragen stellen die begrepen en beantwoord kunnen worden door 

leeftijdgenoten. 

2.8   een instructie geven zodat iemand die vertrouwd is met de situatie, ze kan uitvoeren. 

 

 

 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) het gepaste taalregister hanteren als ze op 

basis van vergelijking, hetzij met hun eigen mening, hetzij met andere bronnen  

2.9*   in een gesprek kritisch reageren op de vragen en opmerkingen van bekende volwassenen. 

2.10*  
 
tijdens een discussie met bekende volwassenen over een behandeld onderwerp passende 

argumenten naar voren brengen. 



 
3 Nederlands - Lezen 

 
 
 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in  

3.1   voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard. 

3.2   de gegevens in schema's en tabellen ten dienste van het publiek. 

 
 
 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in  

3.4   voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij schoolopdrachten. 

 
4 Nederlands - Schrijven 

 
 
 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = kopiëren)  

4.1   overzichten, aantekeningen, mededelingen op- en overschrijven. 

 
 
 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren)  

4.6   schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden. 

4.8* 
 
De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren van de eindtermen voor spreken, luisteren, lezen en 

schrijven de volgende attitudes:  

 

 

 spreek-, luister-, lees- en schrijfbereidheid  

 plezier in luisteren, spreken, lezen en schrijven  

 bereidheid tot nadenken over het eigen luister-, spreek-, lees en schrijfgedrag  

 bereidheid tot het naleven van luister-, spreek-, lees- en schrijfconventies  

 weerbaarheid  

 
5 Nederlands - Vaardigheden/Strategieën 

5 

 

De leerlingen kunnen vaardigheden/strategieën in verband met luisteren, spreken, lezen en 

schrijven aanwenden die nodig zijn om de respectievelijke eindtermen te realiseren. Zij houden 

daarbij onder meer rekening met  

 

 

 de totale luister-, spreek-, lees- en schrijfsituatie  

 de tekstsoort  

 het verwerkingsniveau  

 zoals die aangegeven zijn in de desbetreffende eindterm.  

6 Nederlands - Taalbeschouwing 

 

6.1*  

  

De leerlingen zijn bereid binnen een concrete taalcontext te reflecteren over: 

   het gebruik van standaardtaal, regionale en sociale taalvariëteiten  

 bepaalde houdingen, vooroordelen en rolgedrag in taal  



 taalgedragsregels  

 bepaalde taalhandelingen  

 hoe via taal bepaalde standpunten ingenomen en/of kenbaar worden gemaakt.  

6.2*   De leerlingen zijn bereid te reflecteren over gebruikte luister-, spreek-, lees- en schrijfstrategieën. 

6.4   De leerlingen kunnen bij de bovenstaande eindtermen de geëigende termen gebruiken: 

   zender, ontvanger, boodschap, bedoeling, situatie 

6.5*   De leerlingen zijn bereid om te reflecteren over taal en over taalgebruik. 

 

4.4. Eindtermen wiskunde 

1 Wiskunde - Getallen 

Begripsvorming-wiskundetaal-feitenkennis  

   De leerlingen 

1.4  

 

in voorbeelden herkennen dat breuken kunnen uitgelegd worden als: een stuk (deel) van, een 

verhouding, een verdeling, een deling, een vermenigvuldigingsfactor (operator), een getal 

(met een plaats op een getallenlijn), weergave van een kans. De leerlingen kunnen volgende 

terminologie hanteren: stambreuk, teller, noemer, breukstreep, gelijknamig, gelijkwaardig. 

1.5  

 

kunnen natuurlijke getallen van maximaal 10 cijfers en kommagetallen (met 3 decimalen), 

eenvoudige breuken, eenvoudige procenten lezen, noteren, ordenen en op een getallenlijn 

plaatsen. 

1.8  kunnen gevarieerde hoeveelheidsaanduidingen lezen en interpreteren. 

1.9  
 

kunnen in gesprekken de geleerde symbolen, terminologie, notatiewijzen en conventies 

gebruiken. 

 
Procedures  

  De leerlingen  

1.15  
 

zijn in staat getallen af te ronden. De graad van nauwkeurigheid wordt bepaald door het doel 

van het afronden en door de context. 

1.17   kunnen schatprocedures vinden bij niet exact bepaalde of niet exact te bepalen gegevens. 

   

1.24  
 

kennen de cijferalgoritmen. Zij kunnen cijferend vier hoofdbewerkingen uitvoeren met 

natuurlijke en met kommagetallen: 

 

 

 optellen met max. 5 getallen: de som < 10 000 000  

 aftrekken: aftrektal < 10 000 000 en max. 8 cijfers  

 vermenigvuldigen: vermenigvuldiger bestaat uit max. 3 cijfers; het product = max. 8 

cijfers (2 cijfers na de komma);  

 delen: deler bestaat uit max. 3 cijfers; quotiënt max. 2 cijfers na de komma  



1.29*  
 

zijn bereid verstandige zoekstrategieën aan te wenden die helpen bij het aanpakken van 

wiskundige problemen met betrekking tot getallen, meten, ruimtelijke oriëntatie en meetkunde. 

 
2 Wiskunde - Meten 

Begripsvorming-wiskundetaal-feitenkennis  

   De leerlingen 

2.1  
 

kennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte, oppervlakte, 

inhoud, gewicht (massa), tijd, snelheid, temperatuur en hoekgrootte en ze kunnen daarbij de 

relatie leggen tussen de grootheid en de maateenheid. 

2.2  
 

kennen de symbolen, notatiewijzen en conventies bij de gebruikelijke maateenheden en kunnen 

meetresultaten op veelzijdige wijze noteren en op verschillende wijze groeperen. 

2.3   kunnen veel voorkomende maten in verband brengen met betekenisvolle situaties. 

2.4  
 

kunnen de functie van de begrippen "schaal" en "gemiddelde" aan de hand van concrete 

voorbeelden verwoorden. 

2.5  
 

weten dat bij temperatuurmeting 0 °C het vriespunt is en weten dat de temperaturen beneden het 

vriespunt met een negatief getal worden aangeduid. 

 
Procedures  

   De leerlingen kunnen  

2.6  
 

allerlei verbanden, patronen en structuren tussen en met grootheden en maatgetallen inzien 

en ze kunnen betekenisvolle herleidingen uitvoeren. 

2.7   met de gebruikelijke maateenheden betekenisvolle herleidingen uitvoeren. 

2.8  schatten met behulp van referentiepunten. 

2.9  
 

op een concrete wijze aangeven hoe ze de oppervlakte en de omtrek van een willekeurige, 

vlakke figuur en van een veelhoek kunnen bepalen. 

2.12  
 

kloklezen (analoge en digitale klokken). Zij kunnen tijdsintervallen berekenen en zij kennen de 

samenhang tussen seconden, minuten en uren. 

 
3 Wiskunde - Meetkunde 

Begripsvorming-wiskundetaal-feitenkennis  

   De leerlingen kunnen 

3.1  
 

begrippen en notaties waarmee de ruimte meetkundig wordt bepaald aan de hand van 

concrete voorbeelden verklaren. 

3.2  
 

op basis van volgende eigenschappen de volgende meetkundige objecten herkennen en 

benoemen : 



 
 

 in het vlak : punten, lijnen, hoeken en vlakke figuren (driehoeken, vierhoeken, cirkels)  

 

   

 
Procedures  

   De leerlingen 

3.4  
 

kunnen de verschillende soorten hoeken classificeren en de verschillende soorten vierhoeken 

classificeren op grond van zijden en hoeken. Zij kunnen deze ook concreet vormgeven. 

   

3.6  
 

kunnen de begrippen symmetrie, gelijkvormigheid en gelijkheid ontdekken in de realiteit. Ze 

kunnen zelf eenvoudige geometrische figuren maken. 

3.7   zijn in staat: 

 

 

 zich ruimtelijk te oriënteren op basis van plattegronden, kaarten, foto's en gegevens 

over afstand en richting  

 zich in de ruimte mentaal te verplaatsen en te verwoorden wat ze dan zien.  

4 Wiskunde - Strategieën en probleemoplossende vaardigheden 

   De leerlingen 

4.1  

 

kunnen met concrete voorbeelden aantonen dat er voor hetzelfde wiskundig probleem met 

betrekking tot getallen, meten, meetkunde en ruimtelijke oriëntatie, soms meerdere 

oplossingswegen zijn en soms zelfs meerdere oplossingen mogelijk zijn afhankelijk van de wijze 

waarop het probleem wordt opgevat. 

4.2  

 

zijn in staat om de geleerde begrippen, inzichten, procedures, met betrekking tot getallen, meten 

en meetkunde, zoals in de respectievelijke eindtermen vermeld, efficiënt te hanteren in 

betekenisvolle toepassingssituaties, zowel binnen als buiten de klas. 

4.3  
 

kunnen met concrete voorbeelden uit hun leefwereld aangeven welke de rol en het praktisch nut 

van wiskunde is in de maatschappij. 

 
5 Wiskunde - Attitudes 

   De leerlingen 

5.1*   brengen waardering op voor wiskunde als dimensie van menselijke inventiviteit. 

5.2*  

 

ontwikkelen een kritische houding ten aanzien van allerlei cijfermateriaal, tabellen, berekeningen 

waarvan in hun omgeving bewust of onbewust, gebruik (misbruik) gemaakt wordt om mensen te 

informeren, te overtuigen,  te misleiden ... 

5.3*  

 

ervaren dat bezig zijn met wiskunde een actief en een constructief proces is dat kan groeien en 

uitbreiden als gevolg van eigen denk- en leeractiviteiten; ze ontwikkelen bijgevolg de opvatting dat 

alle leerlingen wiskundige bekwaamheid kunnen verwerven die kan leiden naar studies en 

beroepen waarin wiskunde aan bod komt. 



5.4*  
 

zijn bereid zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor, tijdens en na het oplossen van een 

wiskundig probleem en willen op basis hiervan hun aanpak bijsturen. 

 

4.5. Eindtermen lichamelijke opvoeding 

1 Lichamelijke opvoeding - Motorische competenties 

    
Zelfredzaamheid in kindgerichte bewegingssituaties 

  
Lichaams- en bewegingsbeheersing  

  De leerlingen  

1.1 
 
kunnen de motorische basisbewegingen op een voldoend flexibele en verfijnde wijze aanwenden 

in gevarieerde en complexe bewegingssituaties.  

   

Verantwoord en veilig bewegen 

  De leerlingen  

1.2  kunnen veiligheidsafspraken naleven.  

1.3  kennen de gevaren en risico's van bewegingssituaties en kunnen deze inschatten en signaleren.  

  

 
Groot-motorische vaardigheden en acties in gevarieerde situaties 

   

Spel en sportspelen 

  De leerlingen  

1.19  kunnen zich in een spel inleven en hierbij verschillende rollen waarnemen.  

   

Bewegen in verschillende milieus 

  De leerlingen  

1.23  bewegen op een aangepaste manier in de vrije natuur.  

   

Klein-motorische vaardigheden in gevarieerde situaties 

  De leerlingen  

1.26  kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties voldoende nauwkeurig 

gedoseerd en ontspannen uitvoeren.  

1.27  kunnen de functionele grepen gedifferentieerd gebruiken voor het hanteren van voorwerpen.  

3 Lichamelijke opvoeding - Zelfconcept en het sociaal functioneren  

  De leerlingen  

3.1*   zijn bereid een opdracht vol te houden en af te werken. 



3.2*   kunnen hun eigen inspanning en die van anderen inschatten en waarderen. 

3.5*   tonen spontaneïteit, expressiviteit en echtheid op een sociaal aanvaarde wijze. 

3.6*   zien ongecontroleerde en ongewenste uitingen bij zichzelf in en zetten ze recht. 

 

 

4.6. Eindtermen muzische vorming 

1 Muzische vorming - Beeld 

 De leerlingen kunnen  

1.2  
 

door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en 

erover praten. 

1.3   beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan. 

1.4*  
 

plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is 

vormgegeven. 

1.5  
 

beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en gereedschappen en materialen hanteren 

om beeldend vorm te geven op een manier die hen voldoet. 

1.6  
 

tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier 

weergeven. 

 
3 Muzische vorming - Drama 

 De leerlingen kunnen  

3.2  
 

spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie 

kan vergroten. 

3.4   spelvormen in een sociale en maatschappelijke context hanteren. 

6 Muzische vorming - Attitudes 

 De leerlingen kunnen  

6.1*   blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 

6.4*   vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen. 

 

4.7. Eindtermen wereldoriëntatie 

1 Wereldoriëntatie - Natuur 

Levende natuur  

   De leerlingen 



1.1  

 

kunnen in een beperkte verzameling van mensen, dieren en planten gelijkenissen en verschillen 

ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en 

verantwoorden. 

1.2  
 

kennen in hun omgeving een paar biotopen en kunnen erin enkele veel voorkomende dieren en 

planten herkennen en benoemen. 

1.3  
 

kunnen bij organismen kenmerken aangeven waaruit hun aangepastheid blijkt aan hun voeding, 

aan bescherming tegen vijanden en aan omgevingsinvloeden. 

1.4   kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van planten en dieren in zijn omgeving beïnvloedt. 

1.5   kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van de voedselketen. 

 
Niet-levende natuur  

   De leerlingen  

1.8  
 

kunnen de weersituatie op een bepaald moment en over een beperkte periode meten en 

beschrijven. 

1.9  
 

kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat waarin ze 

leven. 

1.11  
 

kunnen van courante voorwerpen uit hun omgeving zeggen uit welke materialen en grondstoffen ze 

gemaakt zijn. 

Algemene vaardigheden natuur  

   De leerlingen 

1.12  
 

kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische 

wijze noteren. 

1.13  
 

kunnen minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoekje 

toetsen aan een hypothese. 

Gezondheidseducatie  

   De leerlingen 

1.15*  
 

beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op besmettelijke ziekten, parasieten of schimmels 

vermindert of uitsluit. 

1.16   kunnen passende elementaire hulp toedienen bij lichte schaafwonden en brandwonden.  

 
Milieueducatie  

   De leerlingen 

1.17  
 

kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit hun omgeving zelfstandig basishandelingen 

uitvoeren. 

1.18*  
 

tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met papier, 

water, afval en energie. 



1.19  

 

kunnen met concrete voorbeelden uit hun eigen omgeving illustreren hoe mensen op negatieve 

maar ook op positieve wijze omgaan met het milieu en dat aan een milieuprobleem vaak 

tegengestelde belangen ten grondslag liggen. 

 
2 Wereldoriëntatie - Technologie 

Basisinzichten techniek  

   De leerlingen 

2.1  
 

herkennen in hun directe omgeving toepassingen van hefbomen, katrollen en 

bewegingsoverbrenging via tandwielen. 

2.2  
 

kunnen van voorzieningen of voorwerpen uit hun omgeving aangeven welke de energiebron is die 

verantwoordelijk is voor de waargenomen beweging, verwarming of verlichting. 

 
Technisch proces  

   De leerlingen 

2.8   kunnen eigen werkwijzen vergelijken met andere werkwijzen en een oordeel geven daarover. 

Attitudes  

   De leerlingen 

2.9*  
 

brengen waardering op voor eenvoudige, inventieve technieken en voor esthetische aspecten van 

technische constructies en voorwerpen. 

2.10*  
 

tonen zich bereid nauwkeurig en veilig te werken, geen materiaal te verkwisten en zorg te dragen 

voor hun gereedschap. 

3 Wereldoriëntatie - Mens 

Ik en mezelf 

   De leerlingen 

3.1*  
 

drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en 

waarderingen spontaan uit. 

3.2  
 

kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen illustreren dat 

zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn. 

3.3*   tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het eigen kunnen. 

Ik en de ander  

   De leerlingen 

3.4  
 

kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herkennen, erover 

praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen. 

3.5*   tonen de bereidheid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen waarin ze minder sterk zijn. 



3.6*  
 

tonen in een eenvoudige conflictsituatie in de omgang met leeftijdgenoten de bereidheid om te 

zoeken naar een geweldloze oplossing. 

Ik en de anderen: in groep  

   De leerlingen 

3.7*  
 

hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een groep typeren en zijn 

bereid er rekening mee te houden. 

4 Wereldorientatie - Maatschappij 

Sociaal-economische verschijnselen  

   De leerlingen 

4.1  
 

kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen 

en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden. 

4.3  
 

kunnen met een zelf gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een collectieve 

voorziening, waarvoor de overheid zorg draagt. 

4.4  
 

kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in België 

ongelijk verdeeld is. 

4.5*   beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de reclame en de media. 

4.6*  
 

tonen zich bereid om actieve en passieve vormen van vrijetijdsbesteding te onderzoeken en te 

evalueren. 

Sociaal-culturele verschijnselen  

   De leerlingen 

4.8  
 

kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en normen 

bezitten. 

4.12   zien in dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid met en vrees voor het vreemde. 

Politieke en juridische verschijnselen  

   De leerlingen 

4.13  
 
kunnen het belang illustreren van de fundamentele Rechten van de Mens en de Rechten van het 

Kind. Ze zien daarbij in dat de rechten en plichten complementair zijn. 

4.15  
 
kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het welzijn en/of de 

vrede in de wereld te bevorderen. 

 
5 Wereldoriëntatie - Tijd 

Dagelijkse tijd 

   De leerlingen 



5.1   kunnen de tijd die ze nodig hebben voor een voor hen bekende bezigheid realistisch schatten. 

5.3  
 

kunnen in een kleine groep voor een welomschreven opdracht een taakverdeling en planning in de 

tijd opmaken. 

 
Historische tijd 

   De leerlingen 

5.8  

 

kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen 

herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop der 

tijden evolueert. 

5.9*   tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders. 

 
Algemene vaardigheden tijd 

   De leerlingen 

5.10*   beseffen dat er een onderscheid is tussen een mening over een historisch feit en het feit zelf. 

 
6 Wereldoriëntatie - Ruimte 

Oriëntatie- en kaartvaardigheid 

   De leerlingen 

6.1  
 

kunnen aan elkaar een te volgen weg tussen twee plaatsen in de eigen gemeente of stad 

beschrijven. Ze kunnen deze reisweg ook aanduiden op een plattegrond. 

6.1bis  
 

kunnen aan de hand van een kaart de afstand tussen twee plaatsen in Vlaanderen berekenen en 

beschrijven. 

6.2 
  

kunnen in een praktische toepassingssituatie op een gepaste kaart en op de globe evenaar, de 

polen, de oceanen , de landen van de Europese Unie en de werelddelen opzoeken en aanwijzen. 

6.3  
 

kunnen bij een oriëntatie in de werkelijkheid de windstreken (hoofd- en tussenrichtingen) bepalen 

aan de hand van de zonnestand of een kompas. 

6.3bis  
 

kunnen begrippen zoals wijk, gehucht, dorp, deelgemeente, fusiegemeente, stad, provincie, 

gemeenschap, land en continent in een juiste context gebruiken. 

 
Ruimtebeleving 

   De leerlingen 

6.5  
 

kunnen aan de hand van een concreet voorbeeld het verschil tussen beleefde en absolute afstand 

illustreren. 

6.6   kunnen suggesties geven voor het inrichten van hun eigen omgeving. 



 
Ruimtelijke ordening/bepaaldheid 

   De leerlingen 

6.7  
 

kunnen in de realiteit op een gepaste kaart een landelijke, stedelijke, toeristische en industriële 

omgeving herkennen en van elkaar onderscheiden. 

6.8  
 

kunnen hun eigen streek en twee andere streken in België situeren op een kaart en de relatie 

beschrijven tussen de omgeving en aspecten van het dagelijks leven van de mensen. 

6.9  
 

kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander cultuurgebied vergelijken met 

het eigen leven. 

 
Algemene vaardigheden ruimte 

   De leerlingen 

6.10  
 

kunnen in een landschap gericht waarnemen en ze kunnen op een eenvoudige wijze onderzoeken 

waarom het er zo uitziet. 

6.11  
 

kunnen een atlas raadplegen en kunnen enkele soorten kaarten hanteren gebruik makend van de 

legende, windrichting en schaal. 

 
Verkeer en mobiliteit 

   De leerlingen 

6.13  

 

beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze 

kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen 

verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route. 

6.14*   tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers. 

6.15  
 

kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik en kunnen de voor- en nadelen 

van mogelijke alternatieven vergelijken. 

 
7 Brongebruik 

7   De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. 

 


