
Doelen GO! Thema Dozen 

 
Leren leren 
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. 
Dit kan door 

3.3 ze in eigen woorden na te vertellen of verkort weer te geven. 
3.4 verbanden te leggen tussen: 

• nieuwe informatie en informatie waarover ze reeds beschikken; 
• afbeeldingen en de bijhorende tekst. 

6. Houdingen en overtuigingen 
De leerlingen kunnen op hun niveau leren 

6.2 met efficiëntie, door hun materiaal klaar te leggen voor de opdracht en het efficiënt te 
gebruiken. 

 
Sociale vaardigheden 
1. relatiewijzen 
 1.1 de leerlingen kunnen zich op assertieve wijze voorstellen 
  Dit houdt in:  

het woord nemen in een groepsgesprek 
 1.3 de leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders 
  Dit houdt in: 
  helpen als anderen elkaar niet begrijpen; 

anderen helpen bij het opruimen; 
1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling werken. 

Dit houdt in: 
in een taaksituatie tonen of zeggen wat anderen moeten doen; 
het leiderschap van een klasgenoot aanvaarden; 
regels en afspraken nakomen; 
Leren samenwerken in de klas; 

2 De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven. 
 Dit houdt in: 
actief luisteren en zelf spreken afwisselen; 

3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, 
geslacht of etnische origine. 

 Dit houdt in: 
regels en een taakverdeling afspreken met het oog op een vlotte groepswerking bij een spel of taak; 
afspraken die binnen de groep werden gemaakt, naleven; 
de anderen herinneren aan de bedoeling van het samenwerken; 
bijdragen tot een geslaagd groepsproces; 
onderling overleggen naar aanleiding van een groepsopdracht;  
samenwerken met kinderen van andere sociale klassen of andere culturen. 

 
Media 
7.1.6 Toestellen, materialen en software op een zorgzame manier hanteren 
7.3.1 Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van media 
7.3.7 Informatie in aangereikte bronnen zoeken 
7.3.9 Informatie verwerken en/of bewaren met behulp van media 
  



Muzische vorming 
Beeld 
4.1.2.1 Een beeldend werk maken door gevoelens, fantasieën, ervaringen en situaties persoonlijk 
expressief te verwerken, al dan niet gebruik makend van een ontwerp. 
4.1.2.5 Experimenteren met beeldelementen 
4.1.2.7 Een vorm voorstellen d.m.v. volumes (3D). 
4.1.2.12 Een beeld (2D of 3D) creëren door objecten bewust in de ruimte te plaatsen. 
Bv.: een robot vormgeven, de ruimte van het blad benutten 
4.1.2.25 Experimenteren met materialen, gereedschappen en technieken. 
4.1.2.26 Een beeldend werk maken door te kiezen uit volgende werkvormen: boetseren, drukken, werken 
met papier, ruimtelijke constructies, schilderen, werken met textiel, tekenen, werken met zand. 
4.1.3.1 Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op basis van een keuze uit volgende elementen: 

Aanpak en organisatie  
Bv. Hoe heb ik problemen opgelost? Hoe ben ik tewerk gegaan? … 

Motivatie  
Bv. Ben ik snel tot actie overgaan? Deed ik het graag? Hoe voelde ik mij?... 

Inzet  
Bv. Was het moeilijk? Heb ik volgehouden? … 

Creativiteit  
Bv. Welke ideeën heb ik verwerkt?... 

Durf  
Bv. Durfde ik mijn eigen stijl tonen? Hoe heb ik mijn grenzen verlegd? … 

Samenwerking  
Bv. Heb ik me aan afspraken gehouden, hulp geboden, een taak in de groep  
opgenomen, het werk van anderen gewaardeerd? … 

Muziek  
4.2.2.18 Samen een klankspel of klankverhaal maken. 
4.2.2.19 Alleen of in groep improviseren. 
Bv.: De leerkracht geeft een bepaald ritme en kinderen bedenken er een ander ritme bij of erachteraan. 
4.2.2.21 Een eenvoudig muziekstuk componeren. 
4.2.3.1 Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op basis van een keuze uit volgende elementen: 

Aanpak en organisatie  
Bv. Hoe heb ik problemen opgelost? Hoe ben ik tewerk gegaan? … 

Motivatie  
Bv. Ben ik snel tot actie overgaan? Deed ik het graag? Hoe voelde ik mij?... 

Inzet  
Bv. Was het moeilijk? Heb ik volgehouden? … 

Creativiteit  
Bv. Welke ideeën heb ik verwerkt?... 

Durf  
Bv. Durfde ik mijn eigen stijl tonen? Hoe heb ik mijn grenzen verlegd? … 

Samenwerking  
Bv. Heb ik me aan afspraken gehouden, hulp geboden, een taak in de groep opgenomen, het 
werk van anderen gewaardeerd? … 

Drama 
4.3.2.1 Belevenissen, gevoelens, ervaringen, ideeën, fantasieën en handelingen uitbeelden. 
4.3.2.2 De expressie in een spelvorm vergroten door de juiste verhouding tussen woord en beweging 
te hanteren. 
Bv. Je wil in verteltheater uitbeelden dat je boos bent: je gaat luid roepen en tegelijk hard op de 
grond stampen omdat dit expressiever is dan enkel luid roepen. Bij mime ga je met uitvergrote 
gebaren en veel mimiek die boosheid uiten. 
4.3.2.10 Een situatie of verhaal uitbeelden door bewust gebruik te maken van attributen. 



4.3.2.13 Een situatie of verhaal uitbeelden door bewust decor en decorstukken, omgevingsgeluiden 
of muziek te gebruiken. 
4.3.3.2 Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op basis van een keuze uit volgende elementen: 

Aanpak en organisatie  
Bv. Hoe heb ik problemen opgelost? Hoe ben ik tewerk gegaan? … 

Motivatie  
Bv. Ben ik snel tot actie overgaan? Deed ik het graag? Hoe voelde ik mij?... 

Inzet  
Bv. Was het moeilijk? Heb ik volgehouden? … 

Creativiteit  
Bv. Welke ideeën heb ik verwerkt?... 

Durf  
Bv. Durfde ik mijn eigen stijl tonen? Hoe heb ik mijn grenzen verlegd? … 

Samenwerking  
Bv. Heb ik me aan afspraken gehouden, hulp geboden, een taak in de groep 
opgenomen, het werk van anderen gewaardeerd? … 

 
Nederlands 
1.1.2. 24 Eenvoudige instructies bij opdrachten die opgebouwd zijn uit ten hoogste vier duidelijk 
onderscheiden stappen, begrijpen en uitvoeren. 
1.1.2.37 Informatie selecteren in voor hen bestemde boodschappen uit (multi)mediale bronnen: 

op basis van gegeven of zelfgeformuleerde criteria selecteren; 
de gevraagde of gewenste informatie reconstrueren; 
persoonlijke meningen over de informatie formuleren; 
waarneembare gegevens op juistheid beoordelen; 
de informatie op relevantie beoordelen. 

1.1.3.53 Vragen van de leraar over een behandeld onderwerp binnen de verschillende leergebieden 
beantwoorden: 
 eigenschappen en kenmerken uit een context afleiden; 

gebeurtenissen, overeenkomsten en verschillen uit een context afleiden; 
verbanden uit een context afleiden. 

1.2.2.101 Voor hen bestemde eenvoudige schriftelijke instructies begrijpen en uitvoeren. 
1.2.2.130 De betekenis van woorden afleiden uit de tekst.  
1.2.2.131 De betekenis van woorden opzoeken in een woordenboek en op internet en de juiste 
betekenis relateren aan de context. 
1.2.3.113 Korte, eenvoudige verhalen en gedichten schrijven naar analogie van voorbeelden. 
1.2.3.132 Een reclameslogan voor leeftijdgenoten schrijven. 
 
Wereldoriëntatie 
Sociale vaardigheden 
3.1.2.5 Bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken. 
3.1.4.8 Met een eigen voorbeeld de weg die een product aflegt van producent tot verbruiker 
illustreren. 
Natuur 
3.2.1.4 Gericht waarnemen met alle zintuigen en die waarnemingen op een systematische wijze noteren. 
3.2.6.28  Voorbeelden geven van recycleerbare materialen. 
3.2.8.2 Afval deponeren in de daarvoor bestemde opslagmogelijkheden in de klas en de school (bijv. 
papier, karton, glas, gft, pmd, batterijen, inktpatronen …). 
3.2.8.3 Aan de hand van voorbeelden illustreren hoe afval wordt verzameld, gesorteerd, en gerecycleerd. 
3.2.8.4 Voorbeelden geven van afvalbesparende/afvalvergrotende (leef)gewoontes. 
Techniek  
3.3.3.17 Een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren. 



Wiskunde  
2.1.09 Binnen een zinvolle context gehele getallen op een as kunnen afbeelden en omgekeerd de 
waarde van een getal kunnen afleiden uit zijn plaats op een as. 
2.2.22 De begrippen lengte en breedte bij een rechthoek kunnen gebruiken. 
2.3.01 Driedimensionale situaties vanuit verschillende gezichtspunten kunnen interpreteren. 
2.3.04 Blokkenconstructies kunnen naleggen die vanuit verschillende standpunten (aanzichten) 
tweedimensionaal afgebeeld zijn. 


