
 
 
 

* De attitudes werden met een asterisk (*) aangeduid. 

Mp3-luisterroute _ ‘Ik zie, ik zie wat jij niet zie t’ 
EINDTERMEN 
 
 
Lichamelijke opvoeding 
De leerlingen 
1.2 kunnen veiligheidsafspraken naleven. 
1.3 kennen de gevaren en risico's van bewegingssituaties en kunnen deze inschatten en 

signaleren. 
1.21 kunnen bewegingsvormen uitvoeren op een opgelegd ritme. 
 
 
Muzische vorming 
De leerlingen kunnen 
3.1* genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde culturele activiteiten. 
3.3 geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling, 

schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven.  
3.4 spelvormen in een sociale en maatschappelijke context hanteren.  
3.7* genieten van, praten over en kritisch staan tegenover het eigen spel en dat van anderen, de 

keuze van spelvormen, onderwerpen, de beleving. 
5.3 soorten van eenvoudige hedendaagse audiovisuele opnamen en weergavetoestellen 

(informatiedragers) aanwijzen, benoemen en ze creatief bedienen. 
5.5 eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken en 

vergelijken. 
6.1* blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.  
6.2* zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.  
6.5* respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen. 
 
 
Nederlands (eindtermen vanaf 01/09/2010) 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij:  
1.6 een voor hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie. 
 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze:  
2.5 vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden;  
2.6 van een behandeld onderwerp of een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie 

brengen, die begrepen wordt door leeftijdgenoten;  
2.7 bij een behandeld onderwerp vragen stellen die begrepen en beantwoord kunnen worden door 

leeftijdgenoten. 
 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in:  
3.5 voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften en 

jeugdencyclopedieën. 
 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren): 
4.6 schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden. 
4.8* De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren van de eindtermen voor spreken, luisteren, lezen en 

schrijven de volgende attitudes:  
•luister-, spreek-, lees- en schrijfbereidheid; 
•plezier in luisteren, spreken, lezen en schrijven; 
•bereidheid tot nadenken over het eigen luister-, spreek-, lees- en schrijfgedrag; 
•bereidheid tot het naleven van luister-, spreek-, lees- en schrijfconventies; 
•weerbaarheid. 
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De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de volgende strategieën 
inzetten: 
5.1 zich oriënteren op aspecten van de luister-, lees-, spreek- en schrijftaak: doel, teksttype en 

eigen kennis, en voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of lezer;  
5.2 hun manier van luisteren, lezen, spreken en schrijven afstemmen op het luister- lees-, spreek- of 

schrijfdoel, en voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of lezer;  
5.3 tijdens het luisteren, lezen, spreken en schrijven hun aandacht behouden voor het bereiken van 

het doel;  
5.4 het resultaat beoordelen in het licht van het luister-, lees-, spreek- of schrijfdoel. 
6.2* Bij het reflecteren op taalgebruik en taalsysteem tonen de leerlingen interesse in en respect 

voor de persoon van de ander, en voor de eigen en andermans cultuur. 
6.3 Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlingen in voor hen relevante en 

concrete taalgebruikssituaties en op hun niveau bij de eindtermen Nederlands reflecteren op de 
belangrijkste factoren van een communicatiesituatie: zender, ontvanger, boodschap, bedoeling, 
situatie. 

6.4 Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlingen in voor hen relevante en 
concrete taalgebruikssituaties op hun niveau reflecteren op: 
•normen, houdingen, vooroordelen en rolgedrag via taal; 
•talige aspecten van cultuuruitingen in hun omgeving. 

6.6 De leerlingen kunnen op hun niveau reflecteren op de door hen gebruikte luister-, spreek-, lees- 
en schrijfstrategieën, en daarbij de attitudes, kennis en vaardigheden van de eindtermen 
Nederlands inzetten. 

7* De leerlingen tonen bij de eindtermen Nederlands een (inter)culturele gerichtheid. Dit houdt in 
dat ze: 
•verschillende cultuuruitingen met een talige component in hun omgeving ex-ploreren en er 
betekenis aan geven; 
•hun gedachten, belevingen en emoties bij ervaringen met de eigen culturele leefwereld in 
vergelijking met die van anderen verwoorden; 
•uitgaande van het eigen referentiekader enige kennis verwerven over de diversiteit in het 
culturele erfgoed met een talige component en er waardering voor krijgen. 

 
 
Wereldoriëntatie (eindtermen vanaf 01/09/2010) 
Ik en de anderen: in groep 
De leerlingen 
3.7* hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een groep typeren en 

zijn bereid er rekening mee te houden.  
 
Historische tijd 
De leerlingen  
5.5 kunnen belangrijke gebeurtenissen of ervaringen uit eigen leven chronologisch ordenen en 

indelen in periodes. Ze kunnen daarvoor eigen indelingscriteria vinden.  
5.6 kunnen hun afstamming aangeven tot twee generaties terug.  
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.  
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Algemene vaardigheden tijd  
De leerlingen  
5.10* beseffen dat er een onderscheid is tussen een mening over een historisch feit en het feit zelf. 
 
Oriëntatie- en kaartvaardigheid  
De leerlingen  
6.1 kunnen aan elkaar een te volgen weg tussen twee plaatsen in de eigen gemeente of stad 

beschrijven. Ze kunnen deze reisweg ook aanduiden op een plattegrond. 
 
Algemene vaardigheden ruimte  
De leerlingen  
6.10 kunnen in een landschap gericht waarnemen en ze kunnen op een eenvoudige wijze 

onderzoeken waarom het er zo uitziet. 
 
Verkeer en mobiliteit  
De leerlingen  
6.12 kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving lokaliseren.  
6.13 beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en 

ze kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te 
kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.  

6.14* tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.  
 
 
Leergebiedoverschrijdende eindtermen sociale vaardi gheden 
Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen  
1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.  
1.3 De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.  
1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.  
1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 

meewerken.  
1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.  
1.7 De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe door 

signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.  
1.8 De leerlingen kunnen zich discreet opstellen.  
1.9 De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren.  
 
Sociale vaardigheden - domein gespreksconventies  
2. De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale 

gespreksconventies naleven.  
 
Sociale vaardigheden - domein samenwerking  
3. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, 

geslacht of etnische origine. 
 


