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1   Ervaren, vaststellen en uiten hoe mensen op verschillende manieren samenleven en  

  groepen vormen en zich daarover uitdrukken.  

2   Ervaren, vaststellen en beschrijven hoe mensen in hun levensonderhoud voorzien.  

3   Ervaren, vaststellen en beschrijven hoe mensen goederen en diensten produceren, 

verhandelen en consumeren en hoe dit  hun leven beïnvloedt. 

4  Ervaren en vaststellen welke aspecten ondernemen duurzaam maken en zich daarover 

uitdrukken. 

5   De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn met 

voorbeelden aantonen en solidariteit waarderen. 

6  Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe migratie een rol speelt bij de 

ontwikkeling van onze multiculturele samenleving en de meerwaarde hiervan inzien. 

7  Het nut en het belang ervaren, onderzoeken en illustreren van instellingen, organisaties en 

verenigingen die de kwaliteit van het samenleven bevorderen.  .   

8   Het belang van de fundamentele rechten van de mens en de rechten van het kind  

  illustreren en daarbij ervaren en inzien dat rechten en plichten  complementair zijn.  

9   Weten dat Vlaanderen, België en de Europese Unie elk een eigen bestuur hebben  

  waar beslissingen worden genomen. 

10   Ervaren, onderzoeken en uitdrukken hoe verkiezingen een basiselement zijn van een  

  democratie. 



 

   

1  Kennismaken met en proeven van een waaier aan bewegingsdomeinen.  

2  Kennismaken met verschillende organisatievormen  om deel te nemen aan de 

bewegingscultuur.  

3  Inzien hoe de bewegingscultuur functioneert in de samenleving en hoe mensen daarmee 

omgaan.  

4  Weten waarom men zelf of anderen participeren aan de bewegingscultuur. 

  



 

   

1  Zich bewust worden van de persoonlijke en culturele beleving van tijd. 

2   Tijdsbegrippen en verschillende soorten kalenders functioneel gebruiken.  

3  Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en in de tijd  

  situeren.  

4   Vaststellen en beschrijven hoe de geschiedenis doorwerkt in de samenleving van vandaag 

en morgen en hoe je als mens deel uitmaakt van de geschiedenis. 

5   Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de 

kennis erover evolueert  in de tijd.  

6  Zich ervan bewust worden dat er een verschil is tussen wat er historisch is gebeurd en 

meningen over wat er is gebeurd.  

7  Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken waarom mensen sporen en verhalen uit 

hun leefwereld, die inzicht geven en herinneren aan een gedeeld verleden, bewaren.  

  



 

   

1 Zich bewust worden van de persoonlijke beleving van ruimte en zich daarover uitdrukken. 

2  De eigen omgeving inrichten in functie van een beoogd doel.  

3  De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken. Levenswijzen  hier en 
  elders met elkaar vergelijken. 

4  Ervaren, onderzoeken, vaststellen en beschrijven hoe mensen ruimtes afbakenen en  
begrippen voor grenzen in de juiste context hanteren.  

5  Een landschap gericht waarnemen en op eenvoudige wijze onderzoeken waarom het er zo 
uitziet.  

6  Kaartbegrip, oriëntatie-  en kaartvaardigheid ontwikkelen.  

 Algemene oriëntatie- en kaartvaardigheid 
 Situeren op een kaart 

7  Als vaardige voetganger of fietser de verkeersregels kennen en toepassen en de  
  veiligheid van verkeerssituaties in de omgeving inschatten.  
 
8  Een reisweg volgen, uitstippelen en begrijpelijk verwoorden. 

9 De voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame manieren om mensen, dieren en 
goederen te verplaatsen vergelijken en illustreren.  

  



 

   

1  De natuur actief opzoeken en waarderen.   

2  In verschillende biotopen veel voorkomende organismen waarnemen, onderzoeken,  

  benoemen en ordenen.   

3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun levensbehoeften 

sterk afhankelijk zijn van de natuur. 

4  Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende organismen groeien en zich 

voortplanten. 

5 Ervaren, vaststellen en uitdrukken hoe levende organismen door een specifieke 

(lichaams)bouw, houding of handeling aangepast zijn om in hun omgeving te functioneren 

en te overleven.  

6  Het weer en het klimaat waarnemen, onderzoeken, beschrijven en vergelijken. Aantonen 

hoe leefgewoonten mee bepaald worden door het weer en het klimaat.  

7  Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu zowel 

op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden.  

8  Natuurlijke verschijnselen waarnemen, onderzoeken en herkennen in de omgeving 

9 onderzoeken en illustreren hoe de aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar 

bewegen.  



 

   

1  Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige technische systemen gemaakt zijn van 

  grondstoffen, ingrediënten, materialen en/of onderdelen.  

2  Onderzoeken en illustreren volgens welke technische principes en natuurlijke 

verschijnselen eenvoudige technische systemen gemaakt zijn.  

3  Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren, begrijpen, 

vergelijken, (de)monteren, evalueren en onderhouden.  

4  Vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor een probleem. Daarbij de 

verschillende stappen van het technisch proces doorlopen.  

5  Vaststellen en uitdrukken hoe wetenschap, techniek en samenleving elkaar beïnvloeden.  

6  In de toepassingsgebieden van techniek eenvoudige technische systemen, het technisch 

proces, hulpmiddelen en keuzes herkennen.  

7 Verschillende energiebronnen kennen en benoemen. Weten waarom energie nodig is. 

8  De relatieve waarde van techniek ervaren, vaststellen en hierover in interactie gaan.  

9  Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam, gevaarlijk en/of 

schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu. 

  



 

   

1  Media enthousiast en positief aanwenden. 

2 Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar inhoud, 

vorm en gebruik. 

3  Media  doordacht en zorgzaam aanwenden. 

  



 

   

1 De eigenheid en mogelijkheden van verschillende media en hun toepassingen ontdekken en 

begrijpen.  

2 Passende media kiezen, gebruiken en combineren in functie van een beoogd doel.  

3  Mediacontent verwerken.  

 Mediacontent herkennen en selecteren  

 Mediacontent ontdekken, herkennen en begrijpen. 

 Mediacontent beschrijven, selecteren, ordenen en verbinden. 

4  De audiovisuele bouwstenen herkennen, onderzoeken en hanteren.  

 Geluid 

 Licht 

 Kader 

 Montage 

 Beeldbewerking 

 

5  De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en    

  illustreren.  

  



 

   

1  Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.  

2  Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen. 

3  Digitale informatievaardigheden ontwikkelen. 

4  Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen.   



 

   

1 De wereld open benaderen met aandacht voor en goesting in het kunstzinnige, de 

verbeelding, de creativiteit en het esthetische.   

2  Durven fantaseren en verbeelden. 

3  Zich bewust worden van de eigen muzische en creatieve mogelijkheden (talenten) en  

  die tonen.  

4  Overal muzische mogelijkheden zien en benutten.  

5  Inspelen op de muzische beleving van anderen: de kunstenaar of publiek. 

  



 

   

1  De wisselwerking tussen muzisch beschouwen en creëren illustreren.  

2  De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren.  

 Beeld: licht, ruimte, lijn, vorm, kleur, textuur, compositie 

 Muziek: klankkleur, ritme, melodie, tempo, dynamiek, structuur/vorm, samenklank 

 Drama: rol, tijd, ruimte, structuur, handeling en taal, samenspel 

 Dans: kracht, vorm, ruimte, tijd, structuur, relatie 

 

3  Boodschappen en symboliek in kunst en muzische expressie begrijpen en verwerken.  

4  Diverse (kunstzinnige) cultuurervaringen opdoen en verwerken. De waarde en functie van 

kunst in de samenleving ervaren.  

5  Muzische domeinen, hun werkvormen en vormgevingsmiddelen ontdekken, doelgericht 

kiezen en combineren om zich expressief te uiten.  

  



 

   

1  Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen.   

2  Gericht beschouwen van beelden, muziek, dans en drama met oog voor de muzische 

bouwstenen, werkvormen en vormgevingsmiddelen. 

3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken in 

beeld, muziek, dans en drama verfijnen. 

  



 

   

1  Plezier beleven aan het gebruiken van talen en het spelen met talen.  

2  Openstaan voor talige diversiteit en de gelijkwaardigheid van talen aanvaarden.  

3  De meertalige identiteit van medeleerlingen erkennen en de eigen meertaligheid durven inzetten.  

4  Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren, en het nut daarvan inzien.  

5  Bereid zijn om taal correct, verzorgd en gepast te gebruiken.  

  



 

   

1  Een mondelinge boodschap verwerken.  

 De nodige informatie herkennen en selecteren (in mededelingen, vragen, 

instructies en uiteenzettingen uit verschillende media) 

 Informatie ordenen, verbinden of samenvatten (uit instructies, uiteenzettingen en 

verhalen uit verschillende media)  

 Informatie beoordelen( uit oproepen, reclameboodschappen en verhalen uit 

verschillende media) 

2  Een mondelinge boodschap overbrengen.  

 Spontaan vertellen (over gevoelens, ervaringen, gedachten, handelingen, 

verwachtingen) 

 Zich expressief uiten (over gevoelens, gedachten, meningen, fantasieën) 

 Informatie overzichtelijk weergeven (in beschrijvingen, instructies, vragen, 

antwoorden) 

 Persoonlijk verslag uitbrengen (over een beluisterde of gelezen tekst, een beleefd 

voorval, een behandeld onderwerp) 

3  Actief deelnemen aan een gesprek.  

 Tweegesprek 

 Gesprek in kleine kring of groep 

 Klasgesprek 



 

   

1 Een voor hen bestemde mondelinge boodschap in het Frans begrijpen.   

 Onderwerp bepalen in: informatieve teksten, narratieve teksten, artistiek-literaire 

teksten 

 Gedachten volgen in prescriptieve en narratieve teksten 

 Gevraagde informatie selecteren  in: informatieve teksten, narratieve teksten, 

artistiek-literaire teksten 

2 Beluisterde en/of gelezen teksten in het Frans nazeggen en hardop lezen in betekenisvolle 

situaties.. 

3  Met een vorm van ondersteuning informatieve en narratieve teksten in het Frans 

navertellen in de vorm van een opsomming. 

4  Met een vorm van ondersteuning een gebeurtenis, verhaal, iets of iemand beschrijven in de 

vorm van een opsomming. 

5 Actief deelnemen aan een eenvoudig gesprek in het Frans door vragen, antwoorden en 

uitspraken te begrijpen, erop te reageren, zelf vragen te stellen, antwoorden te geven en 

uitspraken te doen.  



 

   

1  Een schriftelijke boodschap verwerken.  

 Belangrijke informatie herkennen en selecteren (in instructies, schema’s,  tabellen 

en informatieve teksten uit tijdschriften en andere media) 

 Informatie ordenen, verbinden of samenvatten (uit verhalen en informatieve teksten 

uit kinderliteratuur, schoolboeken en andere media) 

 Informatie beoordelen (uit verhalen, brieven, uitnodigingen en reclameteksten uit 

verschillende media) 

2 Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen.  

3  Een schriftelijke boodschap overbrengen.  

 Vrij schrijven (over gevoelens, ervaringen, gedachten, verwachtingen) 

 Zich expressief uiten (over gevoelens, gedachten, meningen, fantasieën) 

 Informatie overzichtelijk neerschrijven (in aantekeningen, antwoorden, oproepen, 

instructies, formulieren, correspondentie) 

 Een verslag schrijven (over gebeurtenissen, (voor)gelezen verhalen of teksten) 

4  Bij het schrijven aandacht besteden aan zins- en tekststructuur, lay-out en beeldende 

elementen, leesbaarheid, spelling en interpunctie.  

  



 

   

 

1 Een voor hen bestemde schriftelijke boodschap in het Frans begrijpen.  

 Onderwerp bepalen in: informatieve teksten, prescriptieve teksten, narratieve 

teksten, artistiek-literaire teksten 

 Hoofdgedachte achterhalen in: informatieve teksten, prescriptieve teksten, 

narratieve teksten, artistiek-literaire teksten 

 Gedachtegang volgen in: prescriptieve teksten, narratieve teksten 

 Gevraagde informatie selecteren in:   in informatieve teksten, prescriptieve teksten, 

narratieve teksten 

2 Een boodschap in het Frans foutloos kopiëren in betekenisvolle situaties. 

3 Een eenvoudige, functionele boodschap in het Frans schrijven door aan te vullen met 

gegeven woorden of samen te stellen aan de hand van aangereikte bouwstenen. 

  



 

   

1  Nadenken over taalgebruik en de belangrijkste factoren van een communicatieve situatie. 

Daarbij taalbeschouwelijke termen gebruiken.  

2  Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke 

termen gebruiken.  

 Betekenissen van woorden en woordgroepen 

 Klank en rijm 

 Woorden en woordsoorten 

 Zinnen en zinsdelen 

 Teksten, tekststructuren en alfabetische ordening 

 Spelling, letters, alfabet, interpunctie 

  



 

   

1  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.  

2 Wiskundige kennis en vaardigheden efficiënt en met inzicht hanteren. 

3  Wiskundige problemen oplossen in betekenisvolle situaties binnen en buiten de klas en de 

redeneringen hierbij onderbouwen, vergelijken, bijsturen, weergeven en beoordelen. 

4    Redeneren over wiskundige patronen en verbanden  

5  Wiskundige gegevens correct en nauwkeurig interpreteren  en wiskundige redeneringen op 

verschillende manieren weergeven. 

 Wiskundetaal 

 Grafische voorstellingen 

 

6 Inzicht verwerven in de wiskundige gelijkheid en de basisbewerkingen. 

7  Logisch en algoritmisch denken. 

8 Geloven in de eigen wiskundige bekwaamheid en groeikracht door actief en constructief 

problemen op te lossen. Inzicht verwerven in het nut van wiskunde in studies en beroepen. 



 

   

1  Inzicht verwerven in hoeveelheden. 

 Hoeveelheden vergelijken en sorteren 

 Een rangorde aangeven 

 Herkennen en vormen 

2  Inzicht verwerven in tellen. 

3  Inzicht verwerven in natuurlijke getallen. 

 Verschillende functies 

 Tientallig stelsel, lezen en 

  schrijven 

 Ordenen 

 (Her)structureren 

 Delers en veelvouden 

 Andere talstelsels 

 Van natuurlijke naar  

  negatieve getallen 

4  Inzicht verwerven in breuken, kommagetallen, procenten en hun onderlinge relatie 

 Breuken  

 Kommagetallen 

 Procenten 

 Onderlinge verhouding 

 

5  Schatten van hoeveelheden en afronden van getallen. 

 Schatten van hoeveelheden 

 Afronden van getallen 

  



 

   

1  De meest geschikte rekenwijze kiezen. 

2  Schattend tellen en rekenen. 

3  De rekenmachine met inzicht gebruiken. 

4  Handig hoofdrekenen. 

 Optellen: natuurlijke getallen, breuken, kommagetallen 

 Aftrekken: natuurlijke getallen, breuken, kommagetallen 

 Vermenigvuldigen: natuurlijke getallen, breuken, kommagetallen 

 Delen: natuurlijke getallen, breuken, kommagetallen 

5  Inzicht hebben in de eigenschappen van en de relaties tussen bewerkingen. 

 Eigenschappen 

 Relaties tussen bewerkingen 

6  Cijferen. 

 Optellen: natuurlijke getallen, kommagetallen 

 Aftrekken: natuurlijke getallen, kommagetallen 

 Vermenigvuldigen: natuurlijke getallen, kommagetallen 

 Delen: natuurlijke getallen, kommagetallen 



 

   

1  Vergelijken en ordenen zonder maateenheden. 

2  Inzicht verwerven in het meetproces. 

3  Schatten, meten en rekenen met maateenheden 

 Gewicht 

 Inhoud en volume 

 Lengte en omtrek 

 Oppervlakte 

 Temperatuur 

 Geld 

 Tijd 

 hoekgrootte 

 

 

  



 

   

1   Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties. 

2  Inzicht verwerven in meetkundige objecten. 

 Punten, lijnen en vlakken 

 Hoeken 

 Vlakke figuren 

 Ruimtefiguren 

 

3   Inzicht verwerven in meetkundige relaties. 

 Evenwijdigheid 

 Loodrechte stand 

 Spiegelingen en symmetrie  

 Gelijkheid en gelijkvormigheid 

  



 

   

1   Attent worden voor  de levensbeschouwelijke  dimensie van de werkelijkheid en de 
mogelijkheid van een gelovige benadering van het leven. 

2    Komen tot communicatie op levensbeschouwelijke, religieus en/of godsdienstig vlak, 
verbaal of niet-verbaal. 

3 In Bijbelverhalen, geloofsverhalen, geloofsbeelden en rituelen op het spoor komen wat 
christenen beluisteren als Gods woord voor mensen vandaag. Het eigen verhaal hiermee 
verbinden. 

4    Groeien in interlevensbeschouwelijk ontmoeten en samen leven. 

5  Ontdekken en zelf ervaren hoe de diepere kant van het leven wordt beleefd in een waaier 
  van tekens, rituelen, belevings- en vieringsmomenten.   

  



 

   

1 Zich bemind weten zoals men is, vertrouwvol openstaan voor de toekomst, in ontmoeting 

treden met het christelijk geloven in een liefhebbende God 

2 Erop vertrouwen dat er over schijnbaar dode punten heen nieuwe kansen liggen en een 

nieuw begin maken. Ontdekken wat ‘verrijzenis’ kan betekenen  in het leven van mensen 

en mogelijk in het eigen leven. 

 

  



 

   

1 Contact maken met de eigen binnenkant en zich van daaruit laten inspireren voor de 

keuzes die men maakt. Verschillende vormen van verstilling, meditatie, (christelijk) gebed 

en bezinning ontdekken. 

2 Zich gedragen weten door, verbonden voelen met en aangesproken door de andere. Zich 

laten inspireren door de wijze waarop Jezus met anderen omgaat en oproept tot ‘ver-

ander-ing’. 

3 Zich gedragen weten door, verbonden voelen met en aangesproken door gemeenschappen 

dichtbij en veraf. Ontdekken hoe mensen (geloofs)gemeenschappen vormen. 

4  Groeien in verbondenheid met natuur en cultuur , ontdekken wat de christelijke 

scheppingsspiritualiteit betekent in het leven van mensen en mogelijk in het eigen leven. 

  



 

   

1 Zich aangesproken weten om goed te doen. Gewetensvol in het  leven staan en zich hierbij 

mogelijk laten inspireren door mensen die God ontdekken in de kwetsbare ander. 

  



 

   

1 Openkomen voor  symboliek in het leven van mensen. Symbolen van de christelijke traditie 
ontdekken en er zich mogelijk mee verbinden.  

2 Openkomen voor de betekenis(sen) van en zich laten inspireren door:  Jezusbeelden, 
godsbeelden, Bijbel- en geloofsverhalen  en andere levensbeschouwelijke verhalen.  

3 Openkomen voor de symboliek,  geloofstaal,  rituelen en vieringen in het leven van mensen 
mede op het ritme van het liturgisch jaar en deze mee beleven.  


