
Leergebied grote opdracht bouwsteen

Mens en Maatschappij Plaats en ruimte Plaats en ruimte Leerlingen leren:

een ‘mental map’ op te bouwen van hun eigen omgeving.

hoe zij hun omgeving kunnen beschrijven aan de hand van kenmerken en belevingsaspecten.

dat hun omgeving voortdurend verandert (zoals bij ingrepen van de mens of bij natuurlijke veranderingen).

welke invloed leerlingen zelf op deze veranderingen hebben (zoals verkeer, afval, wonen, spelen).

Tijd en chronologie Tijd en chronologie Leerlingen leren:

over hoe gebeurtenissen kunnen worden beschreven aan de hand van tijdsaanduidingen zoals vandaag, gisteren, lang geleden, toekomst.

over hoe gebeurtenissen in chronologische volgorde geplaatst kunnen worden. Bijvoorbeeld: de eigen geschiedenis van baby - peuter - kleuter- 

schoolkind.

hoe aan de hand van voorwerpen, personen en gebeurtenissen een periode beschreven kan worden. Bijvoorbeeld: ridders in de ‘Riddertijd’.

dat veranderingen en gebeurtenissen een oorzaak kunnen hebben in het verleden of dat zij gevolgen kunnen hebben voor later. Bijvoorbeeld: de 

uitvinding van de auto.

over veranderingen in het heden die van invloed zijn op de toekomst.

Welvaart, schaarste en verdeling Keuzegedrag Leerlingen leren:

over bezit, ruilen en ruilmiddelen (zoals geld).

over spanningen tussen wat je wilt en wat mogelijk is.

over gewoontes en bewuste keuzes.

over beïnvloeding bij het maken van materiële keuzes (zoals door andere kinderen, ouders, reclame

en/of media).

Productie en organisatie Leerlingen leren:

over verschillende beroepen.

over verschillende organisaties die er voor zorgen dat in behoeften wordt voorzien (zoals winkel, ziekenhuis, sportvereniging).

over verschillende rollen en verantwoordelijkheden in een groep, organisatie of bedrijf (zoals over verschillende taken in een winkel).

Welzijn Welzijn Leerlingen leren:

over emoties (zoals angst en blijdschap) en gevoelens (zoals vriendschap, verliefdheid, gevoelens van

onrechtvaardigheid en onveiligheid).

over hoe zij kunnen zorg dragen voor zowel het welbevinden van henzelf als dat van anderen.

over (hun) sociale omgevingen (zoals familie, vrienden en samenlevingsvormen).

over hun leefomgeving; over veiligheid (zoals verkeersveiligheid en onveilige situaties) en over leefbaarheid (zoals omgaan met de leefomgeving).

Ethiek Waarde en idealen Leerlingen leren:

wat zij belangrijk vinden en wat anderen belangrijk vinden.

over idealen in hun eigen omgeving (zoals help ouderen een handje; zorg voor een schoon schoolplein; probeer een probleem zonder geweld op te 

lossen)

Diversiteit Mensbeeld en identiteit Leerlingen leren:

over het beeld dat zij van zichzelf hebben en dat anderen van hen hebben en dat hier een verschil tussen kan zitten.

over groepen waar zijzelf deel van uitmaken.

over indelingen (zoals jongens – meisjes, kinderen – volwassen, mensen - dieren).

cultuur Leerlingen leren:

over gebruiken, leefgewoontes en feestdagen vanuit verschillende culturele achtergronden (zoals taal, kunst, muziek, eetgewoontes, kleding, 

bouwstijlen).

over gebruiken en feestdagen bij verschillende levensbeschouwingen en culturen. 

Macht en gezag macht en gezag Leerlingen leren:

over gezagsdragers (benoemd of gekozen) en hun rol (zoals ouders, leerkrachten, de politie, ministers, de koning, president).

over afspraken en regels, de handhaving en eventuele consequenties van het overtreden of niet naleven daarvan.

hoe er op school, thuis en bij anderen verschillende regels gelden.

over rechten van kinderen en over hun rechten en invloed.

over veilig gedrag in de publieke ruimte (zoals in het verkeer).
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Samenwerking en conflict Leerlingen leren:

over samenwerken.

over oorzaken van conflicten door verschillende belangen, opvattingen en gevoelens.

over het oplossen van conflicten.

Vraagstukken globalisering Leerlingen leren:

hoe ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld, bijvoorbeeld via de producten die hun ouders kopen en het eten dat zij eten.

hoe klasgenoten en andere mensen in Nederland verbonden zijn met andere delen van de wereld, bijvoorbeeld vakantie en familiebanden.

Duurzame ontwikkeling Leerlingen leren:

Gemeenschappelijk over diverse duurzame keuzes in de directe omgeving.

over de samenhang tussen People, Planet en Prosperity (te denken valt aan het kappen van bossen voor hout en het scheiden van afval).

uitdrukking te geven aan hun eigen behoeftes en deze te vergelijken die van met anderen.

over de inzet van (digitale) technologie in de eigen omgeving m.b.t. duurzame ontwikkeling (te denken valt aan windmolens en de slimme 

thermostaat in huis).

Mens & Maatschappij over verschillende rollen die mensen in de omgeving aannemen ten aanzien van duurzame ontwikkeling.

Technologie Leerlingen leren:

over technologische ontwikkelingen en toepassingen uit hun belevingswereld, vroeger en nu (zoals paard en wagen versus auto).

over de zichtbare betekenis van technologie voor dagelijkse handelingen (zoals schaar, computer, smartboard).

Ongelijkheid Leerlingen leren:

dat er verschillen tussen mensen zijn als het gaat om werk, bezit en woonomstandigheden.

dat dit op andere plaatsen en vroeger anders kan zijn (geweest)

Denkwijzen Denken in continuïteit en verandering Leerlingen leren:

over zichzelf in termen van vroeger, nu en in de toekomst.

over wat in de tijd veranderd is en wat gelijk blijft zoals thuis, op school, en in hun omgeving.

Denken vanuit meerdere perspectieven Leerlingen leren:

hoe zij een situatie of gebeurtenis vanuit verschillende kanten (perspectieven) kunnen bekijken, waarbij ieder perspectief nieuwe inzichten 

oplevert (zoals het nieuw te ontwerpen schoolplein moet aantrekkelijk, veilig en niet te duur worden).

hoe het innemen van verschillende perspectieven kan leiden tot dilemma’s (zoals bouwen we nieuwe

huizen met grote tuinen of willen we juist veel gezamenlijk groen in de buurt).

hoe het innemen van verschillende perspectieven tot verschillende oplossingen kan leiden.

Denken vanuit de ander en jezelf Leerlingen leren:

hoe je rekening kunt houden met de gevoelens, wensen, voorkeuren en gedachten van anderen en de situatie waarin hij zich in bevindt.

Denken in overeenkomsten en verschillen Leerlingen leren:

hoe zij voorwerpen en situaties kunnen vergelijken (zoals ‘wat is er anders en wat is hetzelfde?’).

hoe ze voorwerpen en situaties kunnen ordenen op basis van kenmerken (zoals ‘hoe kun je zien of iets oud is?’).

hoe overeenkomsten en verschillen ontstaan (zoals ‘hoe komt het dat het op sommige plaatsen druk is

en op andere plaatsen rustig?’).

Denken in oorzaken en gevolgen Leerlingen leren:

zich af te vragen wat de oorzaak van een gebeurtenis is.

verbanden te leggen tussen waarneembare gevolgen en oorzaken.

zich af te vragen wat de oorzaak van een gebeurtenis is.

Denken vanuit actoren en structuren Leerlingen leren:

over bekende actoren en structuren uit de eigen omgeving zoals burgemeester of de brandweer.

hoe (on)geschreven regels en afspraken werken.

dat mensen verschillende posities hebben (zoals ouderen, de koning of politieagenten).

Denken in betekenis Leerlingen leren:

(filosofische) vragen stellen over wat zij om zich heen zien, horen en meemaken.

over vragen waarop verschillende antwoorden gegeven kunnen worden.

over deze vragen na te denken en er met anderen over te praten.
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Werkwijzen Informatie verwerven en verwerken Leerlingen leren:

inventariseren wat ze al weten.

formuleren wat ze nog willen weten.

antwoord te geven op wie-wat-waar-wanneer-waarom vragen.

gericht te luisteren naar informatie die anderen mondeling delen.

eenvoudige (beeld)bronnen te raadplegen.

opgedane kennis en ideeën aan anderen te presenteren en/of samen te vatten.

Onderzoeken Leerlingen leren:

(open) vragen te stellen over de wereld om hen heen.

hoe ze een eenvoudig onderzoek kunnen uitvoeren (zoals aan de hand van een vooraf aangereikt stappenplan).

gegevens verzamelen om antwoorden op hun vragen te vinden.

waarnemen en waarnemingen (in de waargenomen volgorde) beschrijven;

een korte presentatie te geven over hun waarnemingen.

Waarderen, redeneren en argumenteren Leerlingen leren:

hoe ze onderscheid kunnen maken in voor- en tegenargumenten.

hoe argumenten naast elkaar kunnen bestaan.
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