Eindtermen waaraan gewerkt
wordt in dit project:
Wereldoriëntatie - Mens
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.
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.
3.7 hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een groep typeren en
zijn bereid er rekening mee te houden.

Wereldorientatie - Maatschappij
De leerlingen
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.
4.7 kunnen er in hun omgang met leeftijdgenoten op discrete wijze rekening mee houden dat niet
alle kinderen in hetzelfde type gezin wonen als zijzelf.
4.8 kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en
normen bezitten.
4.11 kunnen illustreren dat arbeidsmigratie en het probleem van vluchtelingen een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van onze multiculturele samenleving.
4.12 zien in dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid met en vrees voor het vreemde.
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.
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Wereldoriëntatie - Tijd
De leerlingen
5.3 kunnen in een kleine groep voor een welomschreven opdracht een taakverdeling en planning
in de tijd opmaken.
5.7 kennen de grote periodes uit de geschiedenis en ze kunnen duidelijke historische elementen in
hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis maken,
situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdband.
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.
5.10 beseffen dat er een onderscheid is tussen een mening over een historisch feit en het feit zelf.

Wereldoriëntatie - Ruimte
De leerlingen
6.5 kunnen aan de hand van een concreet voorbeeld het verschil tussen beleefde en absolute
afstand illustreren.
6.9 kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander cultuurgebied vergelijken
met het eigen leven.
6.11 kunnen een atlas raadplegen en kunnen enkele soorten kaarten hanteren gebruik makend van
de legende, windrichting en schaal.
Brongebruik
7
De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.
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