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WDlw1 Inzien en vaststellen hoe men wiskunde en logisch denken kan 

gebruiken om problemen uit het dagelijkse leven op te lossen 
en daarbij waardering opbrengen voor wiskunde als dimensie 
van menselijke inventiviteit 

 
WDlw3 Wiskundige problemen oplossen in betekenisvolle situaties 

binnen en buiten de klas en de redeneringen daarbij 
onderbouwen, vergelijken, bijsturen, weergeven en beoordelen  
• 6-9j   Eenvoudige problemen zoals rekenraadsels, breinbrekers en andere 
wiskundige problemen met betrekking tot getallen, meten en meetkunde 
oplossen, oplossingen onderzoeken, vergelijken, bijsturen, 
beargumenteren, bespreken en daarbij wiskundige heuristieken 
ontdekken, kennen en gebruiken zoals  veronderstellen  proberen en 
controleren  een tekening maken  omgevingsmateriaal gebruiken  naar 
analogie werken  patronen zoeken in gegevens  lijsten of tabellen 
gebruiken  noodzakelijke en overbodige gegevens onderscheiden  
elimineren 

 
WDlw4 Redeneren over wiskundige patronen en verbanden  

 
WDlw5 Wiskundige gegevens correct en nauwkeurig interpreteren en 

wiskundige redeneringen op verschillende manieren weergeven 
• Grafische voorstellingen 

 
WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties 

• 6-8j   Eenvoudige twee- en driedimensionale constructies nabouwen 

 
WDmk2 Inzicht verwerven in meetkundige objecten 

• Ruimtefiguren 
• Ruimtefiguren >  4-10j Onderzoeken van voorwerpen door zich te 
bewegen in de ruimte, te kijken naar en te handelen met voorwerpen uit 
de omgeving en daarbij woorden gebruiken zoals plat, recht, rond, 
gebogen, hoekig 

 
MUgr2 Durven fantaseren en  verbeelden   

• 8-10j   Plezier beleven aan het bewust aanspreken van de 
verbeeldingskracht - durven afstappen van het gewone, van het 
gebruikelijke en verbeelding durven inzetten in de vormgeving 

 
MUgr4 Overal muzische mogelijkheden zien en benutten  



• 8-10j   Alert zijn voor muzische impulsen en verwonderd zijn over 
muzisch initiatief dat anderen nemen - actief inspelen op de muzische 
mogelijkheden die zich aandienen 

 
MUge2 De muzische  bouwstenen  beleven, herkennen, onderzoeken en 

hanteren 
• Muziek > Ritme >  8-10j Bewust beleven, herkennen, uitvoeren en 
bedenken van: 

• verschillende maatsoorten 

• een eenvoudig, grafisch voorgesteld ritme 

• eenvoudige ritmische  motieven 

• ritmisch voor- en naspel 

• ritmische begeleiding bij een lied of klankstuk 

• (bekende) ritmes 
 
• Drama > Structuur (spelinhoud verzinnen, verhaalopbouw, spanning en 
sfeer) >  8-10j Bewust beleven, herkennen en met eigen woorden 
beschrijven en onder begeleiding toepassen van: 

• het bedenken van een eenvoudige dramatische situatie (wie-wat-
waar) 

• de sfeer van een scène 

• de structuur van een scène/stuk met een begin, midden en slot 
 

 
MUva1 Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen 

• 2.5-12j   Plezier beleven aan samen muzisch bezig zijn en muzisch 
samenspel - zich aanpassen aan de regels van het muzisch samenspel - 
bereid zijn en geduld oefenen om tot harmonisch samenspel te komen 

 
MUva2 Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama met 

oog voor de muzische bouwstenen, werkvormen en 
vormgevingsmiddelen  
• Beeld 
• Muziek 
• Drama 
• 7-9j   Tijd nemen om grondig waar te nemen - eigenschappen van een 
(kunst)werk onderscheiden en opgedane indrukken verwoorden 

 
MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om 

zich muzisch uit te drukken in beeld, muziek, dans en drama 
verfijnen 
• Beeld > Collage, assemblage, constructie, beeldhouwen, textiel >  8-
10j Verkennen en onderzoeken van (eenvoudige) constructie- en 
verbindingstechnieken - oefenen in het maken van collages en assemblages 
met combinaties van verschillende soorten papier en materialen - 
kennismaken met creatieve houtbewerking (spijkeren, zagen en schuren) - 
oefenen in het textiel verwerken: textiel maché, textielcollage … - 
verkennen van textiel maken: weven, knopen en spanwerk, vilten … 



• Drama > Non-verbaal drama >  8-10j Experimenteren met het beschrijven 
van een personage of situatie die anderen uitbeelden - oefenen op het 
spelen en improviseren van een non-verbale scène door expressief gebruik 
van het lichaam en mimiek 
• Drama > Verbaal drama >  8-10j Oefenen op het variëren in stem- en 
lichaamsgebruik - eenvoudige regieaanwijzingen van andere kinderen 
volgen in het spel - afspraken maken in de scène (wie-wat-waar-wanneer) 
Experimenteren met tekst tijdens het improviseren (met andere kinderen) 
- poëzie brengen met bewuste aandacht voor stem- en lichaamsgebruik 
• Drama > Dramaspel >  8-10j Naar aanleiding van een spel een personage, 
situatie, voorwerp of handeling spelen - zelfstandig dramatisch spelen met 
stem, mimiek, het lichaam en attributen spelen 
• Drama > Drama met materialen >  8-10j Oefenen op het technisch 
hanteren van verschillende soorten poppen, figuren (schim, masker) en 
objecten - oefenen op aangepast stem- en lichaamsgebruik - oefenen op 
het inzetten en herdefiniëren van attributen in een scène 

 
TOtg4 Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren en het 

nut daarvan inzien 

 
TOtg5 Bereid zijn om taal correct, verzorgd en  gepast  te gebruiken 

 
TOsn1 Een schriftelijke boodschap verwerken 

• Informatie ordenen, verbinden of samenvatten (uit verhalen en 
informatieve teksten uit kinderliteratuur, schoolboeken en andere media) 
• 6-9j   Steeds complexere talige en niet-talige boodschappen, afgestemd 
op interesse, leefwereld en leesniveau, verwerken 

 
TOsn2 Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te 

begrijpen 
• 6-12j   Gebruik maken van de betekenis van een woord of van de context 
van een woord om een woord te ontsleutelen 

 
TOsn4 Bij het schrijven aandacht besteden aan zins- en tekststructuur, 

lay-out en beeldende elementen, leesbaarheid, spelling en 
interpunctie 
• 6-9j   Aandacht besteden aan lay-out en beeldende elementen: 

• ontdekken welke invloed lay-out en beeldende elementen hebben 
bij het ‘lezen’ van boodschappen 

• toepassen van inzichten over de rol van lay-out en beeldende 
elementen in eigen boodschappen 

 

 
MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden 

• 2.5-12j   De mogelijkheden van media op een positieve, verantwoorde en 
waardevolle manier aanwenden 

 
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden 

ontwikkelen 
• 8-12j   Klaviervaardigheden ontwikkelen waaronder: toetsenbord 
hanteren 



 
MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen 

• 6-12j   Navigeren en zoeken binnen een website 
• 8-12j   Een website-adres (URL) invoeren - in een voor hen bestemde 
omgeving (op het internet zoeken) via een  zoekrobot  en daarbij 
aangepaste en/of zelfgekozen zoektermen gebruiken - kritisch waarderen 
van URL's 

 
SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren 

van een gemeenschappelijk doel 
• 5-12j   Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar 
kunnen uitleggen - voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk 
antwoord te komen bij vragen 
• 9-12j   Elkaars rol en taakbesef bespreken 

 
SEiv2 De eigenheid en grenzen van anderen respecteren 

• 6-12j   In het eigen gedrag rekening houden met de gedachten, 
gevoelens, behoeften, standpunten en gedrag van anderen - daar 
respectvol mee omgaan - eigen gedrag afstemmen op de bedoelingen van 
anderen - zich verplaatsen in de gedachtegang, gevoelens en behoeften 
van andere kinderen 

 
IVzv2 Op een efficiënte manier informatie en  leerervaringen  

opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en 
inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties 
• 5-12j   Zich met hulp bewust worden van de kennis, vaardigheden, 
inzichten en attitudes die men gaandeweg verwerft - verworven en nieuwe 
leerinhouden met elkaar verbinden - hierover met anderen communiceren 

 
IVzv3 Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te 

voeren, erop te reflecteren en waar nodig bij te sturen in functie 
van zelfredzaam en zelfstandig functioneren 
• 4-12j   Een opgelegde opdracht geconcentreerd en met volgehouden 
aandacht afwerken 

 
OWte6 In de  toepassingsgebieden  van  techniek  eenvoudige 

technische systemen, het  technisch proces , hulpmiddelen en 
keuzes herkennen 
• 7-12j   Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenzelfde technisch 
proces op verschillende manieren (ambachtelijk, geautomatiseerd, 
bandwerk, maatwerk …) kan doorlopen worden 

 
OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de 

natuur en het milieu zowel op een positieve als negatieve wijze 
beïnvloeden 
• 2.5-12j   Afval sorteren aan de hand van eenvoudige criteria: papier, glas, 
PMD … 
• 7-12j   Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe iets maken vaak leidt tot 
één of andere vorm van afval - illustreren hoe bepaalde menselijke 
activiteiten soms schade berokkenen in de vorm van lucht-, water- en 
bodemverontreiniging, opwarming van de aarde … 



 
MZzo1 Gericht en intens waarnemen met de zintuigen  

• Voelen 
• 6-12j   Geconcentreerd kijken, luisteren, voelen, ruiken, proeven en 
beleven - de waarneming ondersteunen door in zijn verbeelding 
voorkennis op te halen - hulpmiddelen gebruiken om beter waar te nemen 
- condities creëren die helpen om beter waar te nemen - oog hebben voor 
details en nuances 
• 6-12j   Verslag uitbrengen van wat men heeft waargenomen en deze 
waarneming met elkaar vergelijken 

 
Verloop :  
 
 
 


