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Ten geleide
Het streefdoel van Wereldoriëntatie en van het basisonderwijs in het
algemeen, is dat we kinderen helpen uitgroeien tot geëmancipeerde
personen. Dat betekent niet meer of niet minder dat we hun inzicht geven
in hun eigen persoonlijkheid en in de complexe wereld waarin ze leven.
Zich oriënteren

In de wereld

Om te leren leren

In het leergebied Wereldoriëntatie gaat het in de eerste plaats om een
bewustwordingsproces. Dat bewustwordingsproces omvat tegelijk kansen
om zich te oriënteren in die wereld. Die oriëntatie gaat uiteraard verder dan
enkel het aardrijkskundige oosten of noorden… We leren kinderen zich
vanuit hun situatie te richten naar een bepaald aspect van de werkelijkheid.
We stellen vast dat hier verschillende mogelijkheden zijn die al of niet in
combinatie kunnen voorkomen.
- Ze zijn al of niet zelf het uitgangspunt.
Bij een thema rond ‘Ouder worden’ kunnen we zowel elk kind de eigen
evolutie in kaart laten brengen als hen in contact brengen met
bejaarden.
- Ze zijn er al of niet bij betrokken.
Bij de uitwerking van het thema ‘Sport’ leveren kinderen zelf een
aantal prestaties maar we brengen hen ook in contact met allerlei
sportevenementen zoals de Olympische Spelen.
- Ze oriënteren zich op een vast dan wel bewegend punt buiten henzelf.
In het verkeer hebben kinderen veelal te maken met zowel vaste
oriëntatiepunten (verkeerslichten) als bewegende (fietsers, auto’s).
- Ze richten zich zowel op fysische als op sociale aspecten.
Ik ben de baas van onze ploeg.
Ik voel mij gesteund door mijn vriend
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Die wereld omvat vooreerst de aardbol waarop we leven. Maar in die
fysische wereld, op die aardbol ontmoeten we ook mensen. Met die
mensen hebben we in bepaalde mate en op een bepaalde wijze een
relationele band. We zijn of voelen ons erbij betrokken. Maar het gaat niet
enkel over gevoelens. Ook onze eigen leefwereld, onze fantasie en onze
verbeelding maken deel uit van die sociale wereld. Al die elementen van
die voor kinderen ‘reële’ wereld vinden we hier en nu, maar ook elders en
vroeger.
Via Wereldoriëntatie laten we kinderen kijken, luisteren, proeven, ruiken,
voelen, in contact komen met, ervaren, zich verwonderen over, vergelijken,
ontdekken, vaststellen, opzoeken, ordenen, naar waarde schatten, oordelen,
verslag uitbrengen, samenwerken, vieren… Met andere woorden, we
reiken hen een aantal basisvaardigheden aan die we in het leerplan onder
andere terugvinden als overkoepelende doelen. Zo willen we hen helpen
zich te ontwikkelen tot ‘autonome leerders’ (cf. leerplandoel 0.8). Die
ontwikkeling zien we tegelijk positief en ruim. Positief omdat we ervan
uitgaan dat in elk kind de kracht sluimert om te groeien en we er willen
voor zorgen dat die steeds aanwezig blijft. Ruim omdat ze zich situeert in
verschillende aspecten van de persoon: emotioneel, expressief, fysisch,
godsdienstig, mentaal, moreel, motorisch, sociaal, taalkundig, zintuiglijk.
In dit praktijkboek zetten we een aantal suggesties op een rij waarmee elke
leerkracht die sluimerende kracht positief en ruim kan aanspreken.
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1

Leren leren in functie van de denkontwikkeling

Rode draden in ons onderwijs

Tot twaalf jaar maken kinderen een enorme ontwikkeling door op veel
gebieden. Stimulansen voor die ontwikkeling lopen als rode draden
doorheen zowel het kleuteronderwijs als het lager onderwijs. Eén van die
rode draden willen we met dit praktijkboek in de kijker plaatsen en binnen
het leergebied Wereldoriëntatie concreet aanwijsbaar maken.
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De denkontwikkeling, één van
die draden

Die rode draad heeft voornamelijk te maken met de ontwikkeling van het
denken. Om die denkontwikkeling alle kansen te geven, houden we best
drie sporen aan.

Een aantal vaardigheden
aanreiken

Een eerste spoor trekken we door kinderen een aantal vaardigheden aan te
bieden. We hebben dan niet enkel cognitieve leerstrategieën op het oog.
Ook voor een aantal aspecten van de sociale ontwikkeling – zo denken we
onder andere aan ‘leren samenwerken’ – kunnen dergelijke vaardigheden
van nut zijn. Aan de hand van allerlei kaders en ordeningen zoals
classificatieschema’s, rubrieken, (boom)structuren die specifiek deel
uitmaken van ons aanbod binnen Wereldoriëntatie (cf. doel 0.14), bouwen
we met de kinderen een instrumentarium uit. Dat instrumentarium vatten
we samen onder de noemer ‘denkstructuren’ omdat het kinderen toelaat
gestructureerd te denken.

Aanzetten tot zelfstandig leren

Dat instrumentarium is voor kinderen slechts van nut als ze kansen krijgen
om zich in die vaardigheden te oefenen. Daarom is het noodzakelijk
tegelijkertijd een tweede spoor te bewandelen. Dat spoor heeft
voornamelijk te maken met een aantal voorzieningen die we in onze
klassenpraktijk treffen en waarmee we kinderen geleidelijk kunnen
aanzetten tot meer zelfstandig leren.

Zorgen voor een doorgaande
lijn

Alhoewel beide sporen noodzakelijk zijn, toch is het nog niet voldoende.
Willen we er voor zorgen dat het denken kan ontwikkelen, dan zorgen we
ervoor dat alle teamleden op dezelfde golflengte werken. Dat derde spoor
komt dan tot stand aan de hand van een schoolwerkplanning waardoor een
doorgaande lijn kan verzekerd worden.

Leren leren

In dit praktijkboek maken we die drie sporen zeer concreet voor het
leergebied Wereldoriëntatie. We vertrekken vanuit een antwoord op de
vraag wat ‘leren leren’ inhoudt. Dan lichten we vanuit het leerplan toe hoe
we dat best aanpakken. We geven tevens aan dat we op die manier onder
andere ook tegemoet komen aan de maatschappelijke verwachtingen (i.c.
de eindtermen).

Denkstructuren

Voorzieningen in de klas

In een volgend hoofdstuk bieden we een overzicht van allerlei kaders en
ordeningen zoals classificatieschema’s, rubrieken, (boom)structuren die
verwerkt zitten in ons aanbod Wereldoriëntatie en die we kortweg
aanduiden met de term ‘denkstructuren’. Een aantal ervan bekijken we
meer gedetailleerd. Daarbij hebben we niet enkel oog voor suggesties naar
de inhoud toe maar geven we ook aan op welke wijze elk van die
structuren best tot stand komt.
Vervolgens zetten we een aantal voorzieningen op een rijtje die ertoe
bijdragen dat kinderen in de klas meer zelfstandig kunnen en mogen leren.
Naast de schikking van het lokaal en het flexibel omgaan met allerhande
organisatie- en werkvormen, bestaat de kern ervan uit een aangepaste

Wereldoriëntatie: een aanbod om te leren leren____________________________________________7

leerkrachtenstijl. Zo leren kinderen op hun niveau geleidelijk aan meer
zelfstandig te kiezen en eigen accenten te leggen in hun leren.
Enkele praktijkvoorbeelden

Schoolwerkplanning

Na de meer theoretische benadering, bespreken we twee
praktijkvoorbeelden. Deze voorbeelden werden op video opgenomen en
geeft iedereen de gelegenheid te hospiteren in een tweede en een zesde
leerjaar. Bij de bespreking ervan hebben we voornamelijk oog voor de
wijze waarop beide collega’s mogelijkheden benutten om de
denkontwikkeling concreet in te bouwen in de eigen klassenpraktijk.
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We ronden dit praktijkboek af met een hoofdstuk over schoolwerkplanning. Daarbij leggen we de prioriteit op een concrete uitwerking van de
denkontwikkeling in Wereldoriëntatie.
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2

Wat houdt leren leren in?
Alle ‘leren’ vereenvoudigen tot het opdoen van kennis, lijkt ons te
simplistisch. De opdracht van het basisonderwijs als zouden kinderen
zoveel mogelijk ‘leerstof’ moeten leren om goed voorbereid naar het
secundair onderwijs over te stappen, houdt geen steek (meer). Ook met de
uitspraak dat kinderen enkel leren door het voorbeeld van anderen na te
volgen, dekken we de hele lading niet meer.
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Sommige feiten moeten kinderen nog steeds memoriseren willen ze vlot
allerlei handelingen kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld namen van personen,
beroepen, instellingen… Maar als kinderen dergelijke kennis ontmoeten in
de context van een verhaal, een thema… en diezelfde kennis meermaals in
allerhande situaties kunnen gebruiken, dan beklijft ze beter dan wanneer die
louter van buiten wordt geleerd. Andere feiten moeten ze kunnen opzoeken
(door bijvoorbeeld begrijpend te lezen) of onderzoeken (door bijvoorbeeld
een loep als instrument te gebruiken). Nog andere zaken dienen ze in te
passen in een al dan niet bestaande ordening aan de hand van een aantal
criteria… al was het maar om ze nadien snel weer terug te vinden.

Twee aspecten van écht leren

Er zijn dus verschillende manieren om ‘iets’ te leren. Welke leermethode
we ook kiezen, écht leren heeft altijd te maken met twee aspecten.

Het niveau van ‘iets’ leren

Het ene aspect omvat het niveau waarop we iets moeten leren. Dat iets kan
zich immers vertalen in een louter weetje, maar ook in een inzicht, een
vaardigheid of een attitude. Moeten we iets wéten? Moeten we het verband
zien tussen…? Moeten we iets kunnen? Moeten we een bepaalde houding
aannemen telkens we…? We zullen ons dus steeds afvragen of ons leren te
maken heeft met kennis (k), met inzicht (i), met een vaardigheid (v) of met
een attitude (a).

Nadenken over hoe je iets leert Het andere aspect omvat het nadenken over hoe we iets best leren én of we
het al dan niet op een goede manier aanpakken. Met andere woorden, we
zullen ons steeds afvragen welke aanpak we zullen kiezen en of we het ook
goed uitvoeren. Dit aspect is op zijn beurt dus ook weer tweeledig. Het gaat
over ‘hoe’ je iets leert en tegelijkertijd over hoe ‘jij’ iets leert.
Een schema

Leren
Hoe?

- Hoe doe ik dat?
- Hoe doe ík het?

Schematisch kunnen we dat als volgt voorstellen. Daarbij verwijzen de
letters k-i-v-a naar het niveau waarop we iets kunnen leren. We lezen het
schema van rechts naar links: eerst wat en vervolgens hoe.

LEREN
Wat?

- Wat moeten we weten? (k)
- Wat moeten we inzien? (i)
- Wat moeten we kunnen? (v)
- Welke houding moeten we aannemen? (a)
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Een voorbeeld!
Leren

LEREN

Hoe?

Wat?

- Hoe doe ik dat?

©
Op niveau kennis

Ik bevraag mijn grootouders over hun lagere
schooltijd, de spelletjes en het speelgoed van
toen.

Bij de uitwerking van het thema ‘Onze familie’
leren we over de lagere school in de tijd van opa
en oma, over hun spelletjes en hun speelgoed…

Ik schrijf daarover een korte tekst.

Op niveau inzicht

- Hoe doe ík het?

Op niveau vaardigheid

Ik verdeel mijn opdracht over drie dagen.
Eerst bevraag ik opa en oma.
Daarna werk ik een eerste versie uit.
Ten slotte verfijn ik de tekst en schrijf hem netjes
uit!

Op niveau attitude

Het traditioneel onderwijs heeft zich tot op de dag van vandaag teveel
bekommerd om slechts één niveau van dat ene aspect, namelijk het leren
van kennis. Inzicht, vaardigheden en attitudes staan sinds enige tijd
eveneens in de belangstelling. Het andere (tweeledige) aspect krijgt sinds
een aantal jaren van langsom ook meer en meer aandacht. Beide aspecten
lichten we nu nader toe in functie van wereldoriëntatie.

2.1

Op verschillende niveaus ‘iets’ leren

In deze paragraaf gaan we nader in op het niveau waarop kinderen iets
moeten leren. Ter illustratie gebruiken we daarvoor enkele doelstellingen
zoals ze geformuleerd staan in het leerplan.

Leren op kennisniveau

Leren op inzichtniveau

Sommige leerinhouden van wereldoriëntatie moeten door de kinderen
verworven zijn op het niveau van kennis. Bijvoorbeeld:
- Kinderen weten dat spierkracht een energiebron is.
(doel 6.2 – 1° streepje)
- Kinderen weten dat Vlaanderen een eigen bestuur heeft.
(doel 5.13)
Met andere leerinhouden van wereldoriëntatie gaan we een stapje verder.
We verwachten dan dat kinderen de relatie kunnen leggen tussen twee
verschillende feiten, gebeurtenissen, fenomenen… Bijvoorbeeld:
- Kinderen zien in dat mensen arbeid verrichten om in hun levensonderhoud te voorzien. (doel 1.2)
Achter deze formulering gaat duidelijk de vraag schuil: Waarom verrichten
mensen arbeid? In deze doelstelling ligt het antwoord voor de hand: om in
hun levensonderhoud te voorzien. Om tot dat inzicht te komen, dienen
kinderen niet enkel te weten wat ‘arbeid’ is en wat ‘arbeid verrichten’
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betekent, maar ook wat ‘levensonderhoud’ allemaal inhoudt en wat
‘voorzien in hun levensonderhoud’ kan betekenen. Met andere woorden, de
relatie of het inzicht kan maar ontstaan als die vier ‘fenomenen’ betekenis
hebben voor kinderen.
Leren op vaardigheidsniveau

Nog andere leerinhouden zijn in een doelstelling geformuleerd waarbij van
kinderen een vaardigheid verwacht wordt. Bijvoorbeeld:
- Kinderen kunnen de tijdband functioneel gebruiken. (doel 8.11)
Nu kunnen kinderen deze doelstelling slechts bereiken als we hen de kans
geven om met die tijdband te oefenen als instrument of denkkader om
fenomenen als uitvindingen, personen, gebeurtenissen… te situeren. Dat
functioneel gebruik veronderstelt tevens dat kinderen weten dat een tijdband
iets anders is dan een kalender én dat ze inzien dat ze niet de kalender maar
de tijdband moeten gebruiken als instrument.
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Leren op attitudeniveau

Een laatste reeks leerinhouden veronderstelt de drie voorgaande niveaus om
te komen tot een zekere leefhouding. Bijvoorbeeld:
- Kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu. (doel 7.18)
Opdat kinderen zover zouden geraken dat ze zich de bedoelde leefhouding
eigen maken, dienen ze
- te weten wat ‘milieu’ en ‘zorgzaam omgaan’ betekent,
- het verband te zien tussen het milieu en zorgzaam omgaan,
- een aantal vaardigheden te kunnen (bijvoorbeeld sorteren aan de hand
van het criterium papier),
- én dienen ze telkens die kennis, dat inzicht en die vaardigheden in
praktijk te brengen als zich de gelegenheid voordoet. Bijvoorbeeld
tijdens het speelkwartiertje gooien de kinderen de appelschillen niet
achteloos op de grond maar in het compostvat.

De weg van ervaren,
vaststellen en uiten

Waar voorheen vooral de methode van ‘memoriseren’ gehanteerd werd,
trachten we momenteel meerdere wegen te bewandelen. We zijn de mening
toegedaan dat dit het leren op zich niet enkel interessanter maakt voor de
kinderen, maar ook dat wat belangrijk is, beter zal beklijven in het geheugen
van de kinderen.
In het leerplan vinden we meestal de werkwoorden ervaren, vaststellen en
uiten in de formulering van wat doelstellingen zoal kunnen inhouden. Zo
weet de leerkracht meteen wat hij op welk niveau dient aan te leren en ook op
welke manier dat best kan gebeuren. Die drie ‘trefwoorden’ krijgen
voorafgaand aan de doelenlijsten op hun beurt een toelichting. Die bestaat
telkens uit een reeks mogelijkheden waardoor een rijke keuze aan
‘leerwegen’ openligt voor de leerkracht en haar leerlingen.

2.2

Nadenken over ‘hoe’ je iets leert

In één van de volgende paragrafen gaan we nader in op een hele reeks
doelen die kinderen toelaten zelfstandiger bepaalde problemen op te lossen.
Daarmee reiken we hen denkkaders aan waaruit ze kunnen kiezen wanneer
ze nadenken over hoe ze iets best leren. Zo zullen ze bijvoorbeeld leren:
- een wegenkaart hanteren telkens ze een bepaalde reisroute willen
uitstippelen,
- de globe hanteren als ze willen weten waar een aardbeving zich situeert,
- het grondplan van de school hanteren voor het geval er een evacuatie
nodig is.

Wereldoriëntatie: een aanbod om te leren leren____________________________________________11

In dat voorbeeld gaat het om drie verschillende denkkaders die de leerling
telkens moet kiezen om een adequate oplossing te vinden voor het gestelde
probleem. Maar om die keuzes te kunnen maken, moeten kinderen:
- vooreerst verschillende denkkaders kennen,
- vervolgens verschillende denkkaders kunnen gebruiken,
- bovendien één van die denkkaders functioneel kunnen toepassen door
het verband te leggen tussen de opdracht en het geschikte ‘instrument’,
- bovenal zich de leerhouding eigen maken zelf na te denken welk
denkkader of instrument het meest geschikt is voor die opdracht.

©

Leren leren heeft dus niet enkel te maken met ‘iets’ leren, maar ook en
vooral met denken, voornamelijk nadenken. Een opdracht, een activiteit,
een thema… dat we kinderen aanbieden, bestaat niet enkel uit louter
knutselen, praten, uitbeelden… maar we ronden ze best steeds af met een
nabespreking. Met die nabespreking geven we kinderen niet enkel de
gelegenheid iets te vertellen over het bereikte resultaat. We zullen hen
tegelijkertijd ook aanzetten, uiteraard in het licht van het bereikte resultaat,
vooral na te denken over de gekozen werkwijze én over hoe zij die
werkwijze hebben aangepakt.

2.3

Nadenken over hoe ‘jij’ iets leert

Om het aspect ‘nadenken over hoe je iets leert’ te vervolledigen, dient de
klemtoon niet enkel te liggen op ‘hoe’ maar ook op ‘je’. Daarmee willen we
duidelijk maken dat het niet volstaat te weten hoe je een probleem best
aanpakt. Je moet ook weten wanneer je dat ‘oplosmiddel’ gebruikt en hoe jij
dat toepast. We lichten dit toe aan de hand van enkele voorbeelden.

Voorbeeld 1

Els komt thuis met de opdracht vier proefjes uit te voeren met lampen en
batterijen. Van één proefje dienen ze in de klas te vertellen hoe ze daarbij te
werk zijn gegaan. Els denkt na en besluit: ‘Ik zal vertellen over het proefje
dat ik het gemakkelijkst vind, want dat ken ik al. Ik zal in de klas wel zien
hoe de andere proefjes verlopen.’
Els bepaalt hier vrij zelfstandig de volgorde waarin ze haar leeractiviteiten
uitvoert. Op die manier zorgt zij voor een zekere planning. Of ze met de
planning die ze aanhoudt, haar leerproces ondersteunt, blijft hier buiten
beschouwing.

Voorbeeld 2

Volgende week werkt de klas van Steven rond het thema ‘Anders zijn’. Ze
hebben alvast een kringgesprek gehouden over mogelijke inhouden en
activiteiten. Ze hebben afgesproken gepaste foto’s en prenten te zoeken.
Thuis vindt Steven in de garage heel wat kranten en tijdschriften. Hij begint
te zoeken maar laat zich al gauw afleiden door de toffe stripverhalen in de
teeveekatern. Na een tijdje denkt Steven: ‘Ik ben al een half uur aan het
zoeken en ik heb enkel maar strips gelezen. Ik verlies eigenlijk mijn tijd. Ik
zou beter het gedeelte met de strips overslaan en enkel naar foto’s en
prenten zoeken over ‘Anders zijn’.
Steven denkt na over de manier waarop hij een opdracht uitvoert. Hij
controleert zichzelf… en komt tot de conclusie dat hij het beter anders
aanpakt.

12____________________________________________Wereldoriëntatie: een aanbod om te leren leren

Voorbeeld 3

In verband met het bos moeten Tom en zijn vrienden drie opdrachten
uitvoeren: een tekening maken van de boslagen, informatie opzoeken in
verband met een zelfgekozen dier uit het bos, na het lezen over de groei van
de paddestoel een aantal vragen beantwoorden. Tom denkt na en komt tot
de vaststelling: ‘Informatie opzoeken en lezen zie ik wel zitten. Maar die
tekenopdracht zint me niet. Ik kan niet zo best tekenen. Ik ben bang dat
anderen mijn tekening kinderachtig zullen vinden. Ik zal aan de juf vragen
of ik een collage mag maken in plaats van een tekening.’
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Tom maakt hier gebruik van eigen ervaring en voorkennis. Hij weet immers
vrij goed wat zijn mogelijkheden zijn en waar hij nog niet zo best in is.
Bovendien speelt hier een belangrijk motief mee, namelijk de waardering
die hij van anderen al dan niet zal krijgen.

Voorbeeld 4

Veerle moet naar aanleiding van het thema ‘Onze familie’ aan opa en oma
vragen stellen over de lagere school uit hun kindertijd, over de spelletjes die
ze speelden en welk speelgoed ze hadden. Volgende maandag moet ze over
die drie onderwerpen een tekstje schrijven. Ze vindt het een moeilijke
opdracht. Ze denkt na en komt tot het besluit: ‘Ik denk dat ik dat niet op één
avond voor mekaar kan krijgen. Ik zal die opdracht verdelen over drie
dagen. Eerst opa en oma bevragen. Dan een eerste versie uitwerken. Ten
slotte de tekst verfijnen en net uitschrijven.’
Veerle zorgt hier voor een adequate planning waarvan ze weet dat het voor
haar haalbaar zal zijn en waardoor ze goede resultaten kan halen.

Leren leren betekent dus zoveel als leren nadenken. Leren nadenken aan de
hand van telkens dezelfde drie vragen waarop een gepast antwoord moet
gevonden worden. Om kinderen te helpen bij dat leren nadenken, zullen we
hen bij elke opdracht of activiteit bevragen over:
- wat van hen verwacht wordt,
- hoe ze de voorliggende inhoud best leren,
- hoe zij de opdracht best uitvoeren.
We zullen hen bovendien niet enkel op voorhand daarover bevragen, maar
ook tijdens en na de uitvoering van de opdracht. Op die manier leren we
kinderen zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun leren dat dan echt,
diepgaand en productief zal zijn.

Wereldoriëntatie: een aanbod om te leren leren____________________________________________13
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3

Hoe leren we kinderen leren?

3.1

Een toelichting vanuit het leerplan
In het leerplan staan in elk hoofdstuk één of meerdere verwijzingen naar
verschillende maar wel belangrijke aspecten van leren leren. We zetten ze
hier op een rij.
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Het principe van de
multiperspectiviteit

Het leerplan breekt een lans voor het principe van de multiperspectiviteit.
Het werken met thema’s en projecten die de werkelijkheid vanuit diverse
bestaansdimensies belichten, biedt kinderen de kans kennis te maken met
aspecten van de werkelijkheid in hun organische samenhang. Maar ‘veel
leren’ leidt nog niet noodzakelijk tot ‘goed leren’. Daarom opteert het
leerplan voor een wereldoriëntatie die het volle gewicht legt op
basisvaardigheden, basisattitudes, basisbegrippen en hun onderlinge relaties
naast een beperkte functionele feitenkennis. Dat betekent in de eerste plaats
dat de essentiële inhoud van de vroegere zaakvakken – waarbij de aandacht
vooral uitging naar de fysische werkelijkheid – behouden blijft. Door die
beperking tot het essentiële kunnen we nu meer tijd vrij maken voor de
alsmaar belangrijker wordende sociale aspecten enerzijds en de
technologische ontwikkelingen anderzijds.

Het kind als uitgangspunt

De algemene kaders van waaruit de wetenschappen vertrekken, vormen niet
meer het uitgangspunt. Zij zijn nog wel het einddoel. Dat einddoel situeert
zich veelal in het secundair onderwijs, maar zeker niet in het
basisonderwijs. Binnen wereldoriëntatie nemen we de kinderen als
uitgangspunt. Hun ontwikkeling die zich gelijktijdig voltrekt op tal van
aspecten met betrekking tot de totale persoon, noopt de leerkracht ertoe uit
te gaan van de wijze waarop kinderen fenomenen benaderen en beleven. We
vertrekken dus best vanuit ‘vragen’ van kinderen als de concrete
uitdrukking van hun zoektocht naar structuur en houvast in de wereld.
De wereld beleven kinderen vooralsnog als een eenheid waarbij ze hun
kennis van die wereld voornamelijk ontwikkelen op basis van persoonlijke
ervaringen. Om hen te stimuleren daar gaandeweg van los te komen, zullen
we hen in vele situaties brengen die boeien en uitdagen, waarin ze
betrokken bezig kunnen zijn. Op die manier krijgen ze kansen om hun
basisvoorstellingen uit te breiden en te verdiepen. De structuur van een
vak(discipline) dringen we dus niet op als vertrekpunt maar zullen we
geleidelijk aan vorm laten krijgen.

Aandacht voor basisattitudes
en basisvaardigheden

Het leerplan reikt ter ondersteuning een ruim gamma doelen aan. Daarmee
benaderen we alle belangrijke facetten van de werkelijkheid met
voornamelijk de bedoeling een aantal basisattitudes en basisvaardigheden
aan te reiken. Aangezien een groot aantal daarvan zó fundamenteel en zó
ruimomvattend is, dienen we daar permanent oog voor te hebben en geven
we ze in elk thema of project een plaats. In het leerplan vinden we die
basisattitudes en –vaardigheden voornamelijk terug onder de
overkoepelende doelstellingen.

Laten nadenken over eigen
keuzes en mogelijkheden

Daarnaast hebben we binnen de dimensie ‘Mens en zingeving’ ook oog
voor het nadenken over eigen keuzes en waarden. Vooral het leren stilstaan
bij en nadenken over het eigen handelen en de eigen mogelijkheden is hier
cruciaal. We nemen deze typisch menselijke activiteit uitdrukkelijk mee op
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in het leergebied Wereldoriëntatie. Daarmee geven we aan dat we kinderen
geleidelijk aan in staat willen stellen hun leven voor een stuk in eigen
handen te nemen, als co-auteur van hun eigen levensverhaal.
Niet enkel het pakket doelen in het kader van leren leren is belangrijk. Ook
de manier waarop leerkrachten vorm geven aan hun onderwijs, bepaalt in
grote mate of het proces van actief en diepgaand leren op gang getrokken
wordt.

Exemplarisch werken

©

Een eerste belangrijke stelregel is het exemplarisch leren aan de hand van
een aantal goed gekozen voorbeelden. Die voorbeelden komen bij voorkeur
uit de directe leefwereld van de kinderen en zijn zoveel mogelijk gesitueerd
in voor kinderen begrijpbare en realistische situaties. De concrete
omringende realiteit is het meest werkelijkheidsnabij en blijft dus het
belangrijkste ‘leermiddel’.
Als uitgezuiverde leerinhouden bieden die begrijpbare en realistische
voorbeelden enerzijds voldoende kansen om kinderen kennis te laten maken
met specifieke denkwijzen en basisbegrippen.

Transfer

Anderzijds kunnen we op die manier uitdrukkelijk zorgen voor ‘transfer’
door diezelfde denkwijzen en begrippen regelmatig in andere situaties terug
onder de aandacht te brengen. Dat leidt ons tot een tweede belangrijke
stelregel: zorgen voor horizontale verbanden. Competenties die kinderen
vaak verwerven in andere leergebieden kunnen een ondersteunende rol
spelen binnen wereldoriëntatie. Op haar beurt kan wereldoriëntatie
voortdurend levensecht materiaal aanbieden om andere leergebieden te
stofferen. Heel bijzonder in dat opzicht is de relatie met taal. We denken
dan voornamelijk aan het verrijken van de woordenschat, het ontwikkelen
van nieuwe begrippen, het ordenen en structureren van de wereld.

Een aanbod van allerhande
activiteiten

Het leerplan benadert Wereldoriëntatie vanuit een duidelijk engagement.
Dat engagement bestaat onder meer uit een duidelijk aanbod van allerhande
activiteiten. Via die activiteiten gaan kinderen:
- hun omgeving waarnemen, exploreren en onderzoeken om vervolgens
elementen uit die omgeving te ordenen en te duiden,
- een aantal vaardigheden verwerven waardoor hun zelfvertrouwen
ontwikkelt en waardoor ze gemakkelijker kunnen omgaan met hun
leefwereld,
- een kritisch opbouwende houding ontwikkelen tegenover zichzelf en
hun omgeving.

Leren beheren van informatie

Dat engagement heeft als consequentie dat we meer nadruk leggen enerzijds
op het leren van (denk)kaders en anderzijds op het oefenen van
vaardigheden zoals ordenen, prioriteiten bepalen, verbanden leggen. Het
accent leggen we dus niet enkel en uitsluitend meer op het memoriseren van
allerlei wetenswaardigheden. Het leren beheren van informatie als een
aspect van leren leren, krijgt derhalve een hoge prioriteit. Vanuit hun vele
waarnemingen en vragen hebben kinderen vaak nood aan bijkomende
informatie en/of onderzoek. Materialen als ontdekdozen, experimenteersets,
informatieve boeken... zijn dan ook liefst permanent op school aanwezig in
een efficiënt georganiseerd documentatiesysteem waarbij het documentatiecentrum een concrete vormgeving kan zijn.
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Een positieve sfeer

Een gevarieerd gebruik van activerende werk- en organisatievormen legt de
klemtoon voornamelijk op productief leren. Zulke activiteiten beïnvloeden
in sterke mate de sfeer in klas of school op een positieve manier. Zo’n
positieve sfeer draagt bij tot een echte leef- en leergemeenschap. In
dergelijke omgeving spelen veel dynamisch-affectieve aspecten een grote
rol. Zij zorgen mee voor het creëren van een krachtige leeromgeving.

Zelfevaluatie

In het kader van leren leren belangt het niet enkel de leerkracht aan of er
evolutie merkbaar is. Ook en vooral de kinderen zijn de eerste
belanghebbenden. Wie hen echt wil leren leren gaat dan ook een stap
verder. Namelijk zover dat kinderen zelf doelen gaan stellen en zelf
evalueren of ze die bereikt hebben. Dat leren kinderen echter niet nog vlug
even in de zesde klas. Zoiets dient een permanente zorg te zijn doorheen de
hele basisschool.

3.2
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Concordantie met de eindtermen ‘Leren leren'

Vooraf merken we op dat het leerplan Wereldoriëntatie de goedkeuring
wegdraagt van de onderwijsinspectie. Dat betekent onder meer dat het
leerplan leerkrachten in voldoende mate aanspoort een inspanning te leveren
om kinderen te leren leren. Althans voor wat betreft de inhoud die de
leergebiedoverschrijdende eindtermen daar aan geven. Bovendien hoeven
die leergebiedoverschrijdende eindtermen niet in elk leerplan in hun
volledigheid aanwezig te zijn.
In deze paragraaf plaatsen we de leergebiedoverschrijdende eindtermen leren
leren uit het decreet (cf. de linkerkolom) naast doelen uit het leerplan (cf. de
rechterkolom). De gebruikte cijfercodes verwijzen respectievelijk naar de
codes in de betreffende documenten.
-

2 De leerlingen kunnen op

0.13

Kinderen kunnen informatiebronnen op een doeltreffende manier
hanteren.

0.9

Kinderen kunnen nauwkeurig waarnemen met al hun zintuigen.

0.10

Kinderen kunnen vragen stellen waarvan de antwoorden onderzoekbaar of opzoekbaar zijn.

0.11

Kinderen kunnen kwalitatief en kwantitatief vergelijken.

0.12

Kinderen kunnen uit een aantal vaststellingen zelf conclusies trekken.

0.14

Kinderen kunnen informatie ordenen, rubriceren, classificeren.

0.15

Kinderen kunnen verslag uitbrengen over hun bevindingen.

systematische wijze
verschillende
informatiebronnen op hun
niveau zelfstandig gebruiken.

3 De leerlingen kunnen op

systematische wijze
samenhangende informatie
(ook andere dan teksten)
verwerven en gebruiken.

Doelen om strategieën te leren waarmee je kennis kan opbouwen en
problemen oplossen
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4 De leerlingen kunnen

0.7

Kinderen kunnen en durven problemen aanpakken.

eenvoudige problemen op
systematische en inzichtelijke
wijze oplossen.

5.1 De leerlingen kunnen,
eventueel onder begeleiding,
hun lessen, taken en
opdrachten plannen en
organiseren.

Doelen om zichzelf te leren sturen

0.5

Kinderen werken samen.
Dat houdt in dat ze:
- overleggen over groepsopdrachten,
- terugblikken op de manier waarop ze hebben samengewerkt,
- regels en een taakverdeling afspreken bij een spel of opdracht…

8.7

Kinderen kunnen een planning maken in de tijd en er zich aan
houden.
Dat houdt in dat ze:
- kunnen vooruitblikken naar een aantal activiteiten,
- een keuze kunnen maken uit een paar activiteiten,
- minstens twee activiteiten na elkaar kunnen plannen (o.a. bij
contractwerk),
- een schoolagenda functioneel kunnen gebruiken,
- een welomschreven opdracht in een kleine groep kunnen
uitvoeren
- volgens de vooropgestelde taakverdeling en tijdsplanning.

0.8

Kinderen ontwikkelen tot autonome leerders.
Dat houdt in dat ze:
- in alle leeractiviteiten zoveel mogelijk nadenken over hun eigen
leerproces (Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit zo? Weet ik
nu wat ik wil weten? Waarom loopt het fout? Hoe kan ik dat in
het vervolg vermijden?…),
- bij alles wat ze leren, zoveel mogelijk het verband leggen met al
aanwezige kennis en vaardigheden….

2.10

Kinderen denken na over de eigen mogelijkheden en keuzes. (2.10)
Dat houdt in dat ze:
- antwoorden zoeken op vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik?
Wat kan ik? Hoe ga ik om met…? Waarom kies ik voor…?
Hoe reageer ik op…? Hoe denk ik over…?…
- kritisch durven zijn over de eigen vooropgestelde waarden.

3.5

Kinderen houden rekening met verschillende schoonheidsaspecten
als ze zelf iets maken of uitdrukken.
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5.2 De leerlingen kunnen,
eventueel onder begeleiding,
hun eigen leerproces
controleren en bijsturen.

-

6.3 De leerlingen kunnen op hun
niveau leren met wil tot
zelfstandigheid.

Doelen om tot een goede leerhouding te komen

0.7

Kinderen kunnen en durven problemen aanpakken.

4.2

Kinderen ontwikkelen vertrouwen in eigen mogelijkheden.

6.5 De leerlingen kunnen op hun 4.14
niveau leren met voldoende
weerbaarheid.

Kinderen kunnen zich op een passende manier weerbaar opstellen.
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6.6 De leerlingen kunnen op hun 0.1
niveau leren met houding van
openheid.

0.2

6.7 De leerlingen kunnen op hun 4.13
niveau leren met kritische
zin.

Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al z’n
dimensies, hier en elders, vroeger en nu.
Kinderen uiten hun verwondering over het (on)(be)grijpbare, het
goede, het mooie, het mysterieuze, het verrassende, ... in de wereld.
Kinderen kunnen constructief kritisch zijn.

©
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4

Hoe leren we kinderen gestructureerd denken?
Met het aanbod van allerhande activiteiten willen we kinderen ertoe
brengen dat ze hun omgeving waarnemen, exploreren en onderzoeken. Dat
schept kansen om elementen uit die omgeving te ordenen en te duiden.
Tegelijk verwerven kinderen een aantal vaardigheden waardoor hun
zelfvertrouwen ontwikkelt en ze gemakkelijker kunnen omgaan met hun
leefwereld. Bovendien ontwikkelen ze een kritisch opbouwende houding
tegenover zichzelf en hun omgeving.

©

Het leren beheren van informatie krijgt derhalve een hoge prioriteit. Met dit
hoofdstuk leggen we daarom de klemtoon op het oefenen van vaardigheden
zoals ordenen, prioriteiten bepalen, verbanden leggen. Dat doen we door
hen gestructureerd te leren denken, via het werken met wat we omschrijven
als denkstructuren.

Denkstructuren uit de brede
samenleving

Een aantal denkstructuren behoren tot de brede samenleving. We denken
dan bijvoorbeeld aan het geldsysteem, aan de regels die gelden voor het
verkeer, aan het gebruik van plattegronden en kaarten als voorstellingen van
de ruimte, aan de tijdband, aan de stappen waarmee we technisch denken…
Dergelijke denkstructuren hebben een vrij vast omlijnd kader en een
algemeen geldende inhoud. Daarmee krijgen kinderen meer toegang tot de
wereld van de volwassenen.

Zelfgemaakte denkstructuren

Andere denkstructuren daarentegen zijn minder algemeen geldend en
minder vaststaand. Dan denken we aan de ordening van de levende wezens
in biotopen, aan het klasreglement, aan het verloop van een samenwerking,
aan het respecteren en waarderen van anderen, aan het leiding volgen of
geven… Alhoewel ze een geringere geldigheid en beperktere toepasbaarheid hebben, creëren ze daarentegen wel een houvast voor de kinderen
zodat ze meer structuur in hun leefwereld kunnen aanbrengen.

Samen met de kinderen
denkstructuren opstellen

Uiteraard kan elke leerkracht zelf bepalen welke ‘denkstructuren’ voor de
kinderen interessant zijn. Het leerplan zal daarbij als basis dienen. Die
zoektocht naar goede oplossingsstrategieën voor allerlei problemen, samen
met de kinderen, is op zich een leerproces en zal meer aandacht krijgen dan
het uiteindelijke leerproduct. De realisering van dat leerproduct is ten slotte
meer de verantwoordelijkheid van de leerling zelf. Maar het activeren van
dat leerproces is wel de ultieme opdracht van elke ‘leerkracht’.
De voorgedrukte schema’s die we kant-en-klaar vinden in handboeken en
andere informatiebronnen, kunnen daarbij inspirerend werken. Maar het
samen opstellen van een denkstructuur heeft veel ‘leerwaarde’ die moeilijk
te overschatten is. Geënt op eigen ervaringen, groeien dergelijke
denkstructuren bijna automatisch uit tot een eigen instrumentarium.
Omwille van de hoge gebruikswaarde waarmee kinderen dan specifieke
problemen kunnen oplossen, zal het regelmatig gebruik ervan kinderen er
uiteindelijk toe brengen dat ze die denkstructuren uit het hoofd kennen. Een
wandkaart of een individueel te gebruiken onthoudkaart als geheugensteun
kan altijd zinvol blijven bij een functioneel gebruik ervan.
We geven nu eerst een overzicht van allerlei denkstructuren en lichten
vervolgens enkele daarvan nader toe. Elk van die denkstructuren in de
rechterkolom refereert naar één of andere doelstelling uit het leerplan in de
linkerkolom.
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4.1

Een overzicht
0.5 – 1.3 - Leren samenwerken
0.4 – 1.14 - Leren waarderen
1.11 – 1.13 - Leren geld gebruiken
2.2 - Inzicht leren verwerven in
geloofsbeleving

7.19 - Inzicht leren verwerven
in stoffen en materialen
7.21 - Een natuurkundige
proef leren opzetten
7.22 - De toepassing van
natuurkundige
verschijnselen leren
ontdekken
7.24 - Het weer leren
beschrijven en meten
7.27 - Inzicht leren verwerven
in de aarde als element
van de kosmos
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3.2 – 3.3 – 3.4 - Leren omgaan met
schoonheidsaspecten
0.6 – 3.6 - Leren communiceren
3.7 - Een eigen mening leren
vormen over kunst
3.8 - Leren kunst beschouwen

4.1 – 4.2 - Eigen mogelijkheden leren
ontwikkelen
4.3 – 4.5 - Leren omgaan met (eigen)
gevoelens
4.6 - Leren zich als persoon
present stellen
4.9 – 4.10 - Leren leiding geven/volgen
5.6 - Regels en afspraken leren
nakomen
5.8 - Regelgeving die geldt voor
alle mensen leren
illustreren
5.9 - Verkeersregels leren
nakomen
5.14 - 5.15 - Leren omgaan met
democratie

6.4 - (Nuttige) voorwerpen leren
gebruiken
6.8 - Informatieverwerkende
toestellen leren gebruiken
6.11 t/m 6.15 - Technisch leren denken
7.3 - 7.7 - Organismen leren ordenen
7.6 - Belangrijke organen leren
lokaliseren
7.7 - Inzicht leren verwerven in
de levenswijze van planten
en dieren
7.13 - Leren zorg dragen voor het
leven in de directe
omgeving
7.14 - Leren zorg dragen voor de
eigen gezondheid
7.16 - Leren elementaire hulp
verlenen
7.18 - Leren zorg dragen voor het
milieu

8.3 - Leren tijd inschatten
8.7 - Leren plannen in de
tijd
8.8 - Leren meten met
tijdmeetinstrumenten
8.9 - Kalenders functioneel
leren gebruiken
8.10 – 8.11 - Leren ordenen en
meten in de tijd
8.12 – 8.13 - Inzicht leren verwerven
in het begrip ‘evolutie‘
8.14 – 8.15 – 8.16 - Leren historisch
denken
9.5 - Een ruimte leren (mee)
inrichten
9.6 - De omgeving leren
typeren
9.8 - Leren zich in de ruimte
te oriënteren
9.9 - Ruimtevoorstellingen
leren gebruiken
9.10 - Plattegronden en
kaarten leren hanteren
9.13 - De invloed van
verschillende aspecten
op het uitzicht en
inrichting van een
streek leren illustreren
9.14 - Leren zich in de ruimte
te bewegen
9.18 - 9.19 - Leren zich in het
verkeer te gedragen
- als voetganger
- als fietser
9.20 – 9.21 - Een reisweg leren
uitstippelen
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4.2

Een aantal specifieke denkstructuren naderbij bekeken

Een geleidelijke opbouw

Elk van bovenvermelde denkstructuren veronderstelt een ordening, een
schema of een opeenvolging van een aantal handelingen. Het is niet de
bedoeling om daarin telkens volledigheid na te streven. Het is wel de
bedoeling om de basisinzichten en –vaardigheden ervan geleidelijk op te
bouwen, samen met de kinderen. Het is bovendien ten zeerste aangewezen
om ze tegelijkertijd ook toe te passen en te gebruiken in allerhande situaties.
Bijvoorbeeld: de tijdband kennen is één zaak, hem functioneel gebruiken
een andere. Beide aspecten dienen kinderen onder de knie te krijgen. We
lichten nu een aantal van die denkstructuren toe waarvan we een tiental
voorbeelden – geen modellen – toevoegen. Leerkrachten kunnen ze
gebruiken als achtergrondinformatie en als informatiebron. Ze zijn
geenszins bedoeld om ze over de hoofden van de leerlingen uit te gieten en
door de kinderen te laten ‘van buitenleren’.

©
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Leren samenwerken

(0.5 – 1.3)

Kinderen leren spelenderwijs met elkaar omgaan. Die sociale ontwikkeling kunnen we niet forceren. Wel
kunnen we hen daarin begeleiden. Zo zullen er allerhande afspraken tot stand komen die we kunnen
samenvatten onder de noemer klassenreglement, schoolreglement… en waar we verder op ingaan bij ‘regels
en afspraken leren nakomen’ (doel 5.6).
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Kinderen kunnen we volop kansen geven om echt te leren samenwerken in een voor hen
werkelijkheidsnabije situatie als we groepswerk organiseren. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat er
in elke groep een rol- of taakverdeling gebeurt die telkens (per opdracht) wisselt.
Zo krijgt elke leerling beurtelings de kans leiding te geven, verslag uit te brengen, verantwoordelijkheid op
zich te nemen voor het materiaal… (cf. het bijgevoegde voorbeeld).
Een sterk uitgewerkt samenwerkingsmodel vinden we bij CLIM (Coöperatief leren in multiculturele
groepen). Voor verdere toelichting daarover kan men onder andere terecht bij uitgeverij De Boeck (voorheen
Uitgeverij De Sikkel).

Leren samenwerken

Te verdelen groepstaken!
-

De voorzitter zorgt ervoor dat
- de groep de opdracht tot een goed einde brengt,
- ieder zijn taak naar behoren uitvoert,
- met ieders inbreng rekening wordt gehouden als er beslissingen moeten genomen worden,
- bij staking van meningen zijn mening de doorslag geeft.

-

De schrijver zet duidelijk en goed leesbaar op papier wat moet beklijven.

-

De materiaalmeester houdt toezicht op de aanwezigheid en het gebruik van het benodigde materiaal.

-

De verslaggever brengt verslag uit over:
- het verloop van de samenwerking bij de uitvoering van de opdracht,
- het bereikte resultaat,
- wat ieder van de groepsleden geleerd heeft.

-

De gespreksleider zorgt ervoor dat ieder groepslid
- aan bod komt tijdens de gesprekken,
- de afspraken in verband met het voeren van een gesprek, nakomt.

-

De boodschapper verzorgt het contact met de leerkracht telkens als de groep dat nodig vindt.

-

…
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Voor de uitvoering van de opdracht ……………………….
duiden wij voor groep …..

aan als

-

voorzitter:

…………………………

schrijver:

…………………………

gespreksleider:

…………………………

-

boodschapper:

………………………….
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materiaalmeester: …………………………
verslaggever:

- …

…………………………

Nabespreking over
-

verdeling groepstaken:

-

uitvoering opdracht

-

bereikte resultaat

-

leerpunten

-

uitvoering groepstaak door
-

voorzitter:

-

schrijver:

-

materiaalmeester:

-

verslaggever:

-

gespreksleider:

-

boodschapper:

-

…
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(0.4 – 1.14)

Leren waarderen

Willen we dat kinderen elkaar leren waarderen, dan zullen we hen een instrument in handen moeten geven
waaraan ze zich kunnen spiegelen. Dat instrument zal dan bestaan uit een aantal waarden (zie voorbeeld
hierbij). In leerplandoel 0.4 staat er ook zo een aantal opgesomd: genegenheid, goedheid, rechtvaardigheid,
solidariteit, dankbaarheid, tolerantie, waarheid, ecologische duurzaamheid, respect, eerlijkheid, geweldloosheid…
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Het kan niet de bedoeling zijn kinderen met die termen op te zadelen. Wel is het belangrijk hen in aanraking
te brengen met elementen van die waarden en hen zowel een woordenschat als expressievormen aan te
reiken waarmee ze hun waardering tot uiting kunnen brengen.
Een uitspraak als ‘Ik vind Jelle een toffe vriend’ zal dan verduidelijkt kunnen worden met toevoegingen als:
hij is eerlijk, hij kan veel verdragen, hij is zorgzaam… Ook allerhande situaties die zich in hun leefwereld
voordoen, zullen ze dan duidelijker kunnen plaatsen. Ze zullen zich alleszins beter toegerust voelen om
zowel hun waardering als hun verontwaardiging te uiten.

Waarden

Aangenaam

Democratisch

Handig

Spaarzaam

Deskundig

Hartelijk

Toegewijd

Dienstbaar

Humoristisch

Uitnodigend

Duidelijk

Innemend

Verantwoordelijk

Echt

Ijverig

Verdraagzaam

Edelmoedig

Komisch

Vergevensgezind

Eerlijk

Kordaat

Verstandig

Erkentelijk

Leergierig

Voorkomend

Evenwichtig

Levenslustig

Vlijtig

Fijnvoelend

Lief

Vriendelijk

Gastvrij

Meelevend

Vrijgevig

Geduldig

Minzaam

Wellevend

Gezellig

Naarstig

Werklustig

Goedaardig

Plichtsbewust

Wilskrachtig

Goedgehumeurd

Rechtvaardig

Zachtaardig

Bijdehand

Grootmoedig

Redelijk

Zachtmoedig

Dankbaar

Gul

Respect

Zedig

Ruimdenkend

Zorgzaam

Aanhankelijk
Aantrekkelijk
Aardig
Assertief
Bedachtzaam
Barmhartig
Behulpzaam
Belangstellend
Beleefd
Bemoedigend
Beschikbaar
Betrouwbaar
Beweeglijk
Bezorgd
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Geld leren gebruiken

(1.11 – 1.13)

Ons geld is sinds 1 januari 2002 grondig veranderd. We schakelden van franken over naar euro’s.
Leren omgaan met geld binnen die nieuwe denkstructuur veronderstelt:
- een zekere kennis van de verschillende biljetten en muntstukken,
- inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen die verschillende waarden,
- vaardigheid om die geldwaarden te manipuleren,
- in allerhande situaties die geldwaarden functioneel gebruiken.
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Die denkstructuur wordt verder in het leergebied wiskunde gebruikt om ermee te rekenen. Maar dat betekent
geenszins dat het voldoende is dit onderwerp enkel in de lessen wiskunde aan bod te laten komen. De
onderwijstijd voorzien voor wereldoriëntatie kunnen we goed gebruiken om al heel wat te leren over dat
geldsysteem zonder dat kinderen daarbij meteen hoeven te rekenen. Binnen die denkstructuur ook nog
‘rekenen’ kan pas zinvol starten als kinderen voldoende inzicht hebben verworven in het systeem.
Veel rekenmoeilijkheden hebben immers te maken met het feit dat kinderen onvoldoende begrip hebben van
gebruikte termen en situaties. Met andere woorden, willen we veel rekenmoeilijkheden voorkomen en
verbalisme vermijden, dan zullen we ook aan deze denkstructuur de nodige tijd binnen Wereldoriëntatie
spenderen.
De algemene informatie uit het boekje ‘Euro’ (deel 1), dat VVKBaO uitbracht in 2001, kan hier goede
diensten bewijzen.
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Inzicht leren verwerven in geloofsbeleving

(2.2)

Inzicht verwerven in de wijze waarop mensen geloven en hun geloof beleven is geen synoniem voor
godsdienstles. Naast mensen die geloven in een persoonlijke God zijn er ook mensen die geloven in een
bepaalde waarde en heel hun leven daarnaar inrichten, bijvoorbeeld socialisme, vredesbeweging…
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Elk van die groepen vult dat denkkader anders in en beleeft dat geloof aan de hand van een aantal
geloofsuitingen. Die verschillende levensbeschouwingen met elkaar vergelijken en omschrijven helpt
kinderen zich te oriënteren in die rijke verscheidenheid aan geestelijke stromingen waardoor mensen zin
kunnen geven aan hun leven.
Zo een kijkwijzer kunnen we samen met de kinderen opstellen. Daarin kunnen we dan aandacht schenken
aan waarden, verhalen, gebruiken, feesten, kledij, symbolen, expressievormen …
Die kennismaking met verschillende levensbeschouwingen is onmisbaar om intercultureel samen te leven in
een multiculturele maatschappij, vooral als in de school of de klas die verscheidenheid manifest aanwezig is.
In de lessen speciaal voorzien voor een nadere kennismaking met het rooms-katholieke christelijk geloof –
voor wat betreft het katholiek onderwijs – krijgen kinderen een verdere verdieping in die ene
levensbeschouwing tijdens de lessen godsdienst.

Kijkwijzer: Geloofsbeleving

-

Over welke levensbeschouwing gaat het?

-

In welke waarde(n) geloven de aanhangers?

-

In welke verhalen zitten die waarden vervat?

-

In welke bovennatuurlijke krachten geloven zij?

-

Hoe noemen zij de persoonlijke godheid waarin zij geloven?

-

Welke verspreiding kent deze geloofsgemeenschap? In welke streken, landen…

-

Wat is bekend over de evolutie binnen dat geloof?

-

Welke gewoonten en gebruiken leven er binnen deze geloofsgemeenschap?

-

Welke feesten en bijhorende vieringen houden zij in ere?

-

Hoe uiten zij hun geloof via kleding en versieringen?

-

Welke symbolen en riten gebruiken zij? Welke betekenis hechten zij daaraan?

-

Via welke expressievormen geven zij op een kunstige wijze uitdrukking aan hun geloof?

-

In welke mate is hun geloof en/of hun geloofsbeleving in overeenstemming met de fundamentele Rechten
van de Mens en van het Kind?
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Leren omgaan met schoonheidsaspecten

(3.2 – 3.3 – 3.4)

Als we ons een mening willen vormen over iets of iemand, gaan we al te dikwijls af op onze eerste
indrukken. Om onze mening nader te kunnen omschrijven en te vergelijken met die van anderen, hebben we
nood aan een aantal criteria. Zo ook de kinderen.
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Die criteria worden in het leerplan Wereldoriëntatie gemeenzaam schoonheidsaspecten genoemd, ook al
dienen ze soms om de afwezigheid van schoonheid te vatten. In het leerplandoel 3.3 staat een aantal van die
schoonheidsaspecten opgesomd. Dat laat ons toe om kinderen een middel aan te reiken waarmee ze in staat
zijn meer nauwkeurig hun indruk, hun mening, hun gevoelens te uiten over een fenomeen, een voorwerp…
We volstaan hier met een aantal van die criteria op te sommen. Voor eventuele nadere toelichting verwijzen
we naar het leerplan Muzische Opvoeding en de bijhorende deelleerplannen.

Een lijst ‘schoonheidsaspecten’ om uit te kiezen

Authenticiteit
Beweging
Combinatie
Compositie
Contrast
Duur
Dynamiek
Echtheid
Evenwicht
Fantasie
Geluid
Harmonie
Herhaling
Inhoud
Klank
Kleur

Metrum
Mimiek

Nuances

Originaliteit
Patronen

Perspectief
Ritme

Ruimte

Richting

Snelheid
Sterkte
Stijl

Structuur
Tempo

Textuur

Variatie

Licht

Volgorde

Lijnen

Vormen

Materie

…

Melodie
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Leren communiceren

(0.6 – 3.6)

Met leerplandoel 0.6 verwachten we dat kinderen zich zo verstaanbaar mogelijk leren uitdrukken en waar
mogelijk de dingen correct leren benoemen. Leerplandoel 3.6 geeft in grote trekken aan dat we via woord,
beweging, beeld, drama en muziek kinderen kunnen leren hun ervaringen en indrukken te communiceren
naar anderen. Het spreekt voor zich dat hier sprake is van de (horizontale) samenhang voornamelijk met het
leergebied Muzische opvoeding en het leergebied Taalopvoeding. Afhankelijk van de competentie die de
kinderen daarin verwerven, zullen ze in staat zijn om beter en efficiënter met anderen te communiceren.
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1

Wie is de zender?

2

Wat is de boodschap?

3

Waarover gaat de boodschap?

4

Wie is de ontvanger?

5

Wat is de bedoeling van de boodschap?

6

Hoe wordt de boodschap overgebracht?

7

In welke omstandigheden wordt de boodschap overgebracht?

8

Wat is de weg en wat zijn de middelen?

9

Wat is het effect?
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Leren kunst beschouwen

(3.7 - 3.8)

Een belangrijk aspect binnen Wereldoriëntatie is de wereld van de kunst. Meestal gebruiken we
kunstuitingen enkel om ze als inspiratiebron aan te reiken in lessen Muzische Opvoeding. Binnen een thema
kunnen we in Wereldoriëntatie evenwel ook volstaan met het beschouwen van één of meerdere kunstuitingen
zonder dat dit noodzakelijk moet leiden tot eigen creaties. Het beschouwen van die kunstuitingen komt dan
aan bod als een invalshoek van dat thema en niet zozeer als een instap voor een eigen muzische verwerking.

©

In Wereldoriëntatie gaat het dan veelal om de kijk op kunst en niet enkel om de ontdekking dat het
produceren van kunst vaak meer inspanning dan inspiratie vraagt of dat mensen veel waarde hechten aan
kunst. Ook het vormen van een eigen mening over kunst(uitingen) en het vaardig leren beschouwen van
kunst staan op het doelstellingenlijstje in het basisonderwijs (leerplandoelen 3.7 en 3.8).
Om die eigen mening te leren vormen, houdt het leerplan het bij drie suggesties. Twee ervan worden gevolgd
door een stippellijn als code. Dat betekent dat kinderen van die leeftijdsgroepen kennismaken met
activiteiten die gericht zijn op dat doel. De leerkracht zal zich dus beperken tot het geven van aanzetten
telkens als de gelegenheid zich voordoet. Het gaat dan enerzijds om het openstaan voor nieuwe ervaringen en
zich niet laten leiden door clichés of voorbarige oordelen, anderzijds om het vaststellen en uiten dat
kunstvormen verschillen van groep (cultuur) tot groep (cultuur).
Vanaf de tweede graad dienen kinderen geleidelijk aan een eigen mening te vormen over allerlei
kunstuitingen en dient de leerkracht daartoe activiteiten te voorzien. Die meningsvorming houdt in dat ze de
boodschap achter een kunstwerk trachten te begrijpen. Die boodschap kunnen kinderen leren achterhalen
door gebruik te maken van een aantal vragen. Die vragen zijn dezelfde als die welke we in taalopvoeding
gebruiken.
Dergelijke vragen kunnen we samen met de kinderen oplijsten ter gelegenheid van een activiteit waarbij ze
in contact komen met een of ander kunstwerk (zie voorbeeld hierbij). Zo komen we ook tegemoet aan de
overkoepelende doelstelling (0.10) waarbij verwacht wordt dat kinderen zelf vragen leren stellen. De
vragenlijst geven we een zichtbare plaats in de klas en delen we aan de kinderen uit op een steekkaart.
Naar aanleiding van een ander kunstwerk kunnen we de lijst verder aanvullen met vragen die bijkomend
gesteld worden. Op die wijze geven we de kinderen een houvast en een kader waarbinnen zij zich kunnen
bewegen om de boodschap achter een kunstwerk te vatten en alzo tot een eigen mening te komen.
Het stellen van vragen is natuurlijk niet voldoende, er dienen ook nog antwoorden op gevonden te worden.
Wat ze niet uit hun voorkennis weten (cf. de bedoeling van 0.8 - 5° str.) dienen ze uiteraard op te zoeken in
allerhande informatiebronnen (cf. doel 0.13). Met die gevonden informatie kunnen de kinderen leren op een
zinnige manier iets te vertellen bij een primitief schilderij of een modern toneelstuk. Hun toelichting daarbij
zal dan meer gedetailleerd zijn en niet stranden bij ‘ik vind het (niet) mooi’.
Maar vaardig kunst beschouwen gaat nog ruimer. Het is de bedoeling dat binnen wereldoriëntatie de
competentie die in Muzische opvoeding uitgebreid aan de orde is, ook een toepassing vindt en geïntegreerd
wordt in een thema dat binnen wereldoriëntatie uitgewerkt wordt. Alle suggesties die bij doelstelling 3.8
opgelijst staan, vinden we dan ook terug in beide leergebieden, met uitzondering allicht van de laatste
suggestie waarvoor slechts aanzetten dienen gegeven te worden. Het gaat dan om het ervaren, vaststellen en
uiten dat kunst vaak een uiting is van wat er in een bepaalde tijdsperiode of gemeenschap leeft. De link met
de dimensie ‘Mens en tijd’, meer bepaald de verbanden tussen historische verschijnselen en de
tijdsomstandigheden (doel 8.15), zorgt dan voor een zinvolle toepassing.
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Vragenlijst in verband met het beschouwen van kunst

- Wie is de maker?
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-

Wat ervaar ik? (Wat zie ik? Wat hoor ik? Wat voel ik? Wat proef ik? Wat ruik ik?)

-

Waarover gaat het?
Waaraan doet het me denken?
Waarvan is het een uiting? (van geloof, eerbied, protest, onmacht, spot, aanklacht…)

- Wat is de bedoeling ervan?

- Voor wie is het bestemd?

-

Hoe is het gemaakt?

- Welke materialen werden gebruikt?
- Welke technieken werden gebruikt?

-

In welke omstandigheden werd het gemaakt?

- Welk effect heeft het op mij?
- Waaraan doet het me denken?
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Eigen mogelijkheden leren ontwikkelen

(4.1 – 4.2)

In het licht van zelfevaluatie als een voornaam onderdeel van leren leren, is het belangrijk dat kinderen
(vertrouwen in) eigen mogelijkheden verder ontwikkelen. De kiemkracht daartoe vatten volwassenen
meestal samen met de term ‘positief zelfbeeld’. Dat zelfbeeld staat er garant voor dat kinderen zichzelf
kunnen inschatten. Iets wat ze nog niet (goed) kunnen, zien ze dan eerder als een uitdaging. Ze zullen dan
vlugger geneigd zijn om zich daarin te oefenen.
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Maar wat dat zelfbeeld nu concreet inhoudt, blijft meestal in het ongewisse. Nochtans vinden we in het
ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool een gedetailleerde omschrijving waarin men de totale
persoon uiteenlegt in een tiental deelaspecten.. Mits enige aanpassing wat de formulering betreft kunnen we
van die omschrijving een handig denkkader maken voor ons als leerkracht, eventueel ook voor de leerlingen.
Een mogelijk (alfabetisch geordend) denkkader ziet er dan als volgt uit.
-

afspraken naleven (kinderrechten, verkeersregels…)

-

bewegen (zwemmen, schrijven, dansen…)

-

denken (situeren op de kaart, op de tijdband…)

-

omgaan met anderen (leiding geven, respect opbrengen…)

-

omgaan met gevoelens (bang, bedroefd, blij, boos zijn om…)

-

omgaan met het mysterie achter de dingen (rituelen, pijnlijke momenten… beleven)

-

taal gebruiken (spreken, schrijven…)

-

zelf kiezen (ik wil…, ik kies voor…omdat, ik ga zo om met …)

-

zich uitdrukken (knutselen, tekenen, muziek maken, toneel spelen…)

-

waarnemen (zien, horen, ruiken, voelen, smaken).

Een inschatting van de eigen mogelijkheden krijgt vorm door onderstaande zin aan te vullen met elementen
uit die ontwikkelingsaspecten: ‘Ik ben … en ik kan al goed …’ Dergelijke ‘zelfevaluatie’ kan dan
bijvoorbeeld als volgt verwoord worden:
Ik ben Pieter Jans en ik kan al goed

- schoolslag zwemmen (100m) maar crawl ben ik nog aan het oefenen en duiken van de wipplank durf
ik nog niet.
- Mijn huiswerk en mijn lessen zelf regelen maar op school kies ik liever iets wat mijn vriend Jan
Peters ook graag doet.
- Tekenen want mijn tekening komt telkens aan het prikbord omdat die steeds als één van de besten
gekozen wordt. Maar in de zangles ben ik een brommer, zegt de meester. Daarom zorg ik ervoor dat
ik op de tamboerijn of een ander instrument mag spelen want ik kan goed ritme houden.
- …
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Leren omgaan met (eigen) gevoelens

(4.3 – 4.5)

Iedereen kent de vier hoofdgevoelens: bang, bevriend, blij, boos of een synoniem ervan. In dat verband is de
zogenaamde gevoelskoffer van CEGO alom gekend.
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Moeilijker wordt het als we omtrent het ontwikkelen van een genuanceerde kijk op eigen gevoelens
(doelstelling 4.3), ook een aantal tussendoelen (waarvan sommige eindterm zijn) meer concreet moeten
maken. De volgende suggesties, vermeld als tussendoelen bij die doelstelling 4.3, verwijzen daar expliciet
naar:
- correct kunnen benoemen van eigen gevoelens;
-

kunnen beschrijven wat ze voelen en hoe ze zich voelen;

-

taalgebruik in verband met het eigen gevoelsleven verfijnen.

Hierbij voegen we een (alfabetische) woordenlijst toe van een vrij uitgebreide verzameling termen die
toelaten zeer genuanceerd gevoelens te verwoorden. Het zal duidelijk zijn dat kinderen die lijst niet van
buiten hoeven te leren.
Neen, de bedoeling is leerkrachten een steun in de rug te geven om samen met de klassengroep een eigen
lijst op te stellen, al dan niet opgedeeld in vier rubrieken (cf. de vier hoofdgevoelens). Alzo zullen de vier
hoofdgevoelens bij de kinderen van langsom meer verfijnd en gedetailleerd begrepen worden. Bovendien
zullen kinderen een houvast hebben en uit ‘hun’ lijst die termen kiezen die in een bepaalde situatie hun
gevoelens vrij nauwkeurig verwoorden.
Diezelfde ‘woordenschat’ kan eveneens zijn dienst bewijzen als we kinderen leren zich in te leven in de
gevoelens van anderen (cf. doel 4.5)
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Woordenlijst in verband met gevoelens
Aangepord
Aangespoord
Aangesproken
Aangevallen
Aantrekkelijk
Aanvaard
Achterdochtig
Achteruitgezet
Actief
Afgeremd
Afgewezen
Afgunstig
Afhankelijk
Agressief
Akelig
Alleen
Angstig
Argwanend
Arm
Authentiek
Avontuurlijk
Bang
Bedot
Bedreigd
Bedremmeld
Bedroefd
Bedrogen
Bedrukt
Begeesterd
Belangrijk
Beetgenomen
Begrepen
Behaaglijk
Behoeftig
Bekeken
Beklad
Beklemd
Bekommerd
Bekwaam
Belabberd
Belachelijk
Belast
Beloond
Beluisterd
Bemind
Benard
Beperkt
Bereid
Beroerd
Beschaamd
Beschroomd
Beslist
Besluiteloos
Betrokken
Beverig
Bevestigd
Bevorderd
Bevredigd
Bevreesd
Bezonnen
Bezorgd
Bibberig

Blij
Boos
Bokkig
Boos
Buitenspel
Dankbaar
Doelloos
Dof
Dol
Dom
Dominerend
Dood
Dorstig
Driftig
Droefgeestig
Droevig
Dromerig
Druilerig
Duizelig
Dwaas
Echt
Eensgezind
Eenzaam
Enthousiast
Erkend
Erkentelijk
Eng
Fier
Flink
Fris
Futloos
Geachte
Geamuseerd
Gebonden
Geborgen
Gebroken
Gebruikt
Gecontroleerd
Gedomineerd
Gedragen
Geduldig
Gedwongen
Geestdriftig
Gefopt
Gefrustreerd
Gehaat
Gehaast
Gehinderd
Geïrriteerd
Geïsoleerd
Gekeurd
Gekleineerd
Gekoesterd
Geknapt
Gekwetst
Gelaten
Geliefd
Gelovig
Goedgelovig
Gelukkig

Gemanipuleerd
Gemakkelijk
Genegen
Genegeerd
Genomen
Geraakt
Geraakt
Geradbraakt
Geremd
Gerust
Gerustgesteld
Geschokt
Geschrokken
Geslagen
Gesloten
Gespannen
Gespleten
Gesteund
Gestraft
Getroost
Gevleid
Gevoelig
Gevoelloos
Gewaardeerd
Gewonnen
Gezapig
Gezellig
Goed
Goedgemutst
Grappig
Grof
Gul
Hard
Hartelijk
Harteloos
Hatelijk
Hongerig
Hoopvol
Huilerig
Hulpeloos
Humeurig
In beslag
genomen
In de hoek
geduwd
In de steek
gelaten
In de weg
In topvorm
Ingenomen
Ingesloten
Jaloers
Jong
Kalm
Klein
Koppig
Koud
Kregelig
Kritisch

Kwaad
Laag
Landerig
Lastig
Leeg
Leeggehaald
Leeggezogen
Lelijk
Levendig
Licht
Liefdeloos
Liefdevol
Loom
Luchtig
Lui
Lusteloos
Lustig
Machtig
Machteloos
Mededeelzaam
Medelijdend
Medevoelend
Meedogenloos
Meegesleept
Melancholisch
Mild
Minachtend
Minderwaardig
Misbruikt
Miskend
Mislukt
Misselijk
Moe
Moedeloos
Moedig
Monter
Mooi
Naakt
Nabij
Nieuwsgierig
Nutteloos
Nuttig
On…….
Onbenullig
Onderdanig
Ondergeschikt
Onderschat
Ondersteund
Ongenaakbaar
Onkreukbaar
Ontdaan
Onthutst
Ontlast
Ontgoocheld
Ontmoedigd
Ontriefd
Ontroerd
Ontspannen
Ontstemd

Ontvangen
Ontvankelijk
Ontwijkend
Onverschillig
Oorspronkelijk
Open
Opgeblazen
Opgeëist
Opgejaagd
Opgemerkt
Opgenomen
Opgeroepen
Opgeslorpt
Opgesloten
Opgetogen
Opgevangen
Opgewonden
Op mijn hoede
Oppervlakkig
Oprecht
Opschepperig
Optimistisch
Opzij gezet
Oud
Overbodig
Overdonderd
Overgeslagen
Overheerst
Over het hoofd
gezien
Over het paard
getild
Overladen
Overrompeld
Overschat
Overspannen
Overspoeld
Overvraagd
Overweldigd
Paniekerig
Pessimistisch
Pijn
Prettig
Pruilerig
Raar
Radeloos
Razend
Rijk
Rusteloos
Rustig
Samenhorend
Schamper
Scherp
Schuchter
Schuldig
Sexy
Slap
Slecht
Speciaal

Speels Sportief
Spraakzaam
Somber
Standvastig
Sterk
Stout
Stram
Strijdlustig
Stuntelig
Suf
Sullig
Superieur
Sympathiek
Teder
Tegengewerkt
Teneergedrukt
Teveel
Tevreden
Thuis
Tolerant
Treurig
Triest
Triomfantelijk
Trots
Tweeslachtig
Uitgelachen
Uitgeput
Uitgesloten
Uitgeteld
Uitzinnig
Van geen tel
Vastbesloten
Veilig
Veraf
Verantwoordelijk
Verbaasd
Verbeten
Verbijsterd
Verbonden
Verdoofd
Verdraagzaam
Verdrietig
Verdwaasd
Vergeten
Verkeerd
Verstaan
Verlamd
Verlaten
Verlegen
Verleidelijk
Verliefd
Verloren
Vernederd
Verontrust
Verplicht
Verrast
Verscheurd
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Verslagen
Verstikt
Verstrooid
Vertederd
Verveeld
Vervolgd
Vervreemd
Verwaand
Verwaarloosd
Verward
Verwend
Verwonderd
Verworpen
Voldaan
Vooringenomen
Voor schut
Volgzaam
Vol
Vertrouwen
Vredig
Vriendelijk
Vrolijk
Vrij
Vrijgevig
Vurig
Vijandig
Wanhopig
Wantrouwig
Warm
Wild
Wispelturig
Woedend
Woest
Wrevelig
Wrokkig
Zacht
Zachtgestemd
Zeker
Zelfstandig
Zenuwachtig
Ziek
Zonnig
Zorgelijk
Zorgeloos
Zwaarmoedig
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Leren zich als persoon present stellen

(4.6)

Velen trekken de wenkbrauwen op als ze de formulering van deze eindterm onder ogen krijgen omdat niet zo
direct duidelijk is wat daarmee bedoeld wordt. We hoeven het nochtans niet zo heel ver te gaan zoeken.
Zich als persoon present stellen betekent dat we verwachten dat de meeste leerlingen op het einde van de
lagere school zich aan mekaar kunnen voorstellen, daarbij iets van zichzelf vertellen, kunnen deelnemen aan
een gesprek, een eigen mening kunnen verwoorden en voor die eigen mening kunnen uitkomen. Het is
immers heel belangrijk voor de persoonsontwikkeling dat men zichzelf kan definiëren en dat niet laat
afhangen van wat anderen zeggen.
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Concreet betekent dat onder meer dat kinderen
-

hun naam en voornaam bekend maken, meedelen in welke gemeente ze wonen met eventueel straat en
nummer, welke hun leeftijd is, in welke klas ze zitten van welke school …
iets vertellen over de samenstelling van het ‘gezin’ waarvan ze deel uitmaken, over hun hobby’s en de
wijze waarop ze hun vrije tijd invullen, over wie hun vriendjes zijn, over toekomstplannen die ze
koesteren, over hun voorkeur op gebied van eten, muziek…, over hun bekwaamheden en minder goede
kanten…

Ik ben

Naam en voornaam
Woonplaats
Adres
Leeftijd
School
Leerjaar/klas
Samenstelling gezin
hobby’s

andere vrije tijdsbesteding
de vriendjes

toekomstplannen die ze koesteren

voorkeur op gebied van eten, muziek…
bekwaamheden
minder goede kanten
…
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Leren leiding geven / volgen

(4.9 – 4.10)

Om kinderen leiding te leren geven en volgen, vinden we een aantal suggesties in het leerplan bij doelen 4.10
en 4.11. Ook de andere doelstellingen onder de rubriek ‘Ik ga om met anderen’ kunnen daarvoor in
aanmerking komen.
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Al die aspecten vinden we terug in de leergebiedoverschrijdende eindtermen ‘sociale vaardigheden’ die op
hun beurt uitgewerkt zijn in de axenroos (zie ‘users.pandora.be/relatiestudio’).
In een aantal methoden voor wereldoriëntatie zijn diezelfde elementen zeer concreet ingevuld als activiteiten
en lessen.
Ook ‘Leefsleutels’ is een programma dat aan diezelfde rubriek veel aandacht besteedt. Op de website vinden
we daarover meer informatie (zie ‘www.leefsleutels.be’: in het keuze-item ‘publicaties’ dat op het scherm
verschijnt, ‘basisonderwijs’ aanklikken).
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Regels en afspraken leren nakomen

(5.6 - 5.8)

Wat we vermelden bij ‘leren samenwerken’, kan hier eveneens aan bod komen.
Het leren nakomen van regels en afspraken kan als een onderdeel aangezien worden van leren samenwerken,
maar ook als een vorm van leren ‘omgaan met democratie’ (zie het gelijknamige item).
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Het spreekt voor zich dat die regels en afspraken deels ‘aanvaard’ dienen te worden en deels mee tot stand
komen via inspraak en medezeggenschap van de leerlingen. Wat daarvan het resultaat is, kan dan als
denkstructuur gehanteerd worden om naar te verwijzen telkens als dat nodig lijkt.
Een wandplaat, een persoonlijke steekkaart, een werkblad… kunnen daarbij welgekomen hulpmiddelen zijn
die naar eigen smaak verder (muzisch) vorm kunnen krijgen.
Die regelgeving zal in de derde graad uitdrukkelijk en zo functioneel mogelijk aan de orde zijn.
We maken ook het best gebruik van ‘De Rechten van het Kind’ (cf. overzicht). Allerlei uitgevers hebben die
rechten in een kindvriendelijk kleedje gestoken, niet in het minst Unicef zelf.
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Beknopt overzicht: Rechten van het Kind
Ieder kind, te verstaan als ‘ieder mens jonger dan achttien jaar’ en zonder discriminatie van welke aard ook
(d.w.z. ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale,
etnische of maatschappelijk afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid) heeft recht op:

Een identiteit

Vrijheid

Welzijn

Ontwikkeling
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-

Onmiddellijke inschrijving na de geboorte, een naam, een nationaliteit en voor zover
mogelijk, zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd

-

Behoud van zijn of haar identiteit, met inbegrip van nationaliteit, naam en
familiebetrekkingen

-

in alle aangelegenheden die hem of haar aangaan, zijn of haar mening te uiten en daarvoor
inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook, te kunnen vergaren, ontvangen en
doorgeven

-

vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst onder leiding van de ouders in de
uitoefening ervan en afhankelijk van zijn of haar ontwikkeling

-

vrijheid van vereniging en van vreedzame vergadering, voor zover de bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen gewaarborgd blijven

-

toegang tot informatie en materiaal gericht op het bevorderen van zijn of haar sociale,
psychische en morele welzijn en lichamelijke en geestelijke gezondheid

-

een volwaardig en behoorlijk leven in omstandigheden die de waardigheid van het kind
dat geestelijk of lichamelijk gehandicapt is, verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen
en zijn actieve deelname aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken

-

het genot van de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de
behandeling van ziekte en het herstel van de gezondheid

-

het genieten van de voordelen van voorzieningen voor sociale zekerheid

-

een levensstandaard die toereikend is voor zijn of haar lichamelijke, geestelijke,
intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling

-

rust en vrije tijd, deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd
van het kind, en vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven

-

lichamelijk en geestelijk herstel en herintegratie in de maatschappij in een omgeving die
bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind dat
slachtoffer is van gelijk welke vorm van onmenselijke behandeling of gewapende
conflicten

-

leven en op de mogelijkheden tot overleven en ontwikkelen in de ruimst mogelijke mate

-

onderwijs dat gericht is op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid,
talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind

-

samen met andere leden van de groep, zijn of haar cultuur te beleven, zijn of haar eigen
godsdienst te belijden en ernaar te leven, of zich van zijn of haar eigen taal te bedienen
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Bescherming

-

bescherming en zorg, nodig voor zijn of haar welzijn

-

passende leiding en begeleiding

-

samenleven met zijn of haar ouders tenzij scheiding noodzakelijk is in het belang van het
kind.

-

Bescherming tegen willekeurige of onrechtmatige inmenging in of aantasting van zijn of
haar privé leven, gezinsleven, woning, correspondentie, eer of goede naam.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Passende bijstand aan ouders en wettige voogden bij de uitoefening van hun
verantwoordelijkheden die de opvoeding van het kind betreffen.
Bescherming tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik,
lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of
exploitatie.
Bijzondere bescherming en bijstand in een andere vorm van zorg als het tijdelijk of
blijvend het verblijf in het gezin waartoe het behoort, moet missen
Bescherming als vluchteling

Een periodieke evaluatie van de behandeling die het krijgt en van alle andere
omstandigheden die verband houden met zijn of haar plaatsing als het door bevoegde
autoriteiten uit huis is geplaatst ter verzorging, bescherming of behandeling in verband
met zijn of haar lichamelijke of geestelijke gezondheid
Bescherming tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle
waarschijnlijkheid gevaarlijk is of zijn of haar opvoeding zal hinderen of schadelijk zal
zijn voor zijn of haar gezondheid of lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of
maatschappelijke ontwikkeling
Bescherming tegen het illegale gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen
en tegen inschakeling in de illegale productie van en de sluikhandel in deze middelen en
stoffen
Bescherming tegen alle vormen van seksuele exploitatie en misbruik

Bescherming tegen ontvoering, verkoop of handel voor welk doel of in welke vorm ook
Bescherming tegen alle vormen van exploitatie die schadelijk zijn voor enig aspect van
het welzijn van het kind
Bescherming tegen foltering of een andere, wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing
Bescherming bij elk gewapend conflict en vrijstelling van rechtstreekse deelname aan
vijandelijkheden.
Een wijze van behandeling die geen afbreuk doet aan het gevoel van waardigheid en
eigenwaarde van het kind als het verdacht wordt van, vervolgd of veroordeeld wordt voor
het begaan van een strafbaar feit.
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Verkeersregels leren nakomen

(5.9)

In het basisonderwijs gaat het voornamelijk om de verkeerstekens, -borden en –regels voor voetgangers en
fietsers. Niet enkel op het niveau van kennen of kunnen, maar ook op het niveau van attitude.
Zo lezen we in het leerplan onder doelstelling 5.9, 7° streepje: ‘correct naleven om zich veilig te verplaatsen
langs een voor hen vertrouwde route’. Het gaat dus niet om het louter vanbuiten leren van reglementen en
voorschriften, maar om de praktische toepassing ervan in situaties die voor de kinderen behoren tot hun
leefwereld.
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Allerlei zinvolle suggesties vinden we daarvoor terug in het voormalige leerplan ‘Verkeersopvoeding’ van
VVKBaO (1989).
Allerhande voorgedrukte en in de handel verkrijgbare overzichten kunnen een handig hulpmiddel zijn.
Daarvoor kunnen we te rade gaan bij onder andere De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (zie ook
www.verkeeskunde.be), het verkeerspedagogisch instituut (zie ook www.verkeervpi.be)...
Door de kinderen zelf vervaardigde verkeersborden en overzichten hebben zeker zoveel didactische waarde.
De betrokkenheid van de leerlingen zal des te sterker zijn.
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Leren omgaan met democratie

(5.14 – 5.15)

Het streven naar machtsdeling in de eigen groepen (doel 5.15 – 2° str.) kan maar echt gerealiseerd worden
als er ook een structuur is waarmee kinderen dat streven in praktijk kunnen brengen.
Enerzijds zal dus duidelijk moeten zijn welke de kenmerken zijn van democratisch denken. Anderzijds zal
het aanwenden van ‘verkiezingen’ als een wezenlijk onderdeel van democratisch samenleven (cf. doel 5.14 –
3° str.) op de voorgrond moeten treden.

©

Het begrip democratie betekent onder meer dat we de macht verdelen in de triade wetgevende, uitvoerende
en gerechtelijke macht. Dit kenmerk (cf. doel 5.15) zal maar echt ‘leven’ voor kinderen van de basisschool
als dat in hun eigen leefwereld ook toepassingen vindt. Nog teveel wordt dit via rollenspel enkel
gesimuleerd. Nog te dikwijls dienen kinderen te leren over het bestuur van hun land zonder echt te ervaren
en in te zien waar het eigenlijk om gaat.
Een ander wezenlijk kenmerk van democratisch denken en samenleven is de leiding en vertegenwoordiging
te delegeren naar leden van de groep die zich daarvoor kandidaat stellen en door de anderen aangeduid
worden. Met andere woorden, met behulp van verkiezingen kunnen we aanduiden wie een deel van de macht
(wetgevend, uitvoerend, gerechtelijk) voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld een schooljaar) mag
uitoefenen. Dat betekent dat we kinderen binnen zekere grenzen en voor bepaalde aspecten stemrecht geven.
Maar dat houdt meteen in dat daar ook zekere ‘plichten’ tegenover staan (cf. doel 5.6 – 5° str.) want rechten
en plichten zijn nu eenmaal complementair.
Beide kenmerken kunnen in zekere mate onderdeel zijn van het samenleven in de klas- en/of schoolgroep en
kunnen tot op zekere hoogte geïnstitutionaliseerd worden. Om de (klas)groep te laten ervaren wat
democratisch samenleven echt inhoudt, zullen we het dagdagelijks samenleven van en met kinderen binnen
zekere contouren en voor bepaalde aspecten democratisch organiseren.
Delen van het klas- en schoolreglement kunnen bijvoorbeeld zo tot stand komen. Als de betrokkenheid van
de kinderen verhoogt, zal dat allicht leiden tot een betere naleving. Daarnaast kunnen allerlei situaties
aanleiding zijn om kinderen zoniet medezeggenschap dan toch een zekere vorm van inspraak te geven. We
denken hier bijvoorbeeld aan het kiezen van een aantal thema’s om binnen Wereldoriëntatie uit te werken,
het oplossen van conflicten, het werken in groepen…
In dit verband verwijzen we naar een publicatie van de Vlaamse Onderwijsraad ‘De kracht van je stem’,
waarin een aantal praktische suggesties concreet zijn uitgewerkt (zie www.vlor.be).
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(Nuttige) voorwerpen leren gebruiken

(6.4)

Voor vele (nuttige) voorwerpen die we in de school en thuis gebruiken, levert de fabrikant een
gebruiksaanwijzing mee. Die kan niet enkel dienst doen als zinvol leesmateriaal maar ook als nuttige
oplossingsstrategie om het voorwerp correct en veilig te leren gebruiken.
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Aangezien elk voorwerp op een eigen wijze gebruikt wordt, is het zinvol om met kinderen zelf
gebruiksaanwijzingen op te stellen als die niet direct voorhanden zijn. We denken dan aan het gebruik van
een liniaal, een loep, een maatglas… (cf. leerplandoel 6.4, 2° streepje).
Maar ook schrijven, fietsen, het werken aan de pc… kunnen we ondersteunen met eigen
gebruiksaanwijzingen.
In dat verband vinden we in andere documenten van het VVKBaO (zoals het leerplan Schrift, het
deelleerplan Schrijven, de werkfiches ICT…) vast een aantal goede aanwijzingen.
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Informatieverwerkende toestellen leren gebruiken

(6.8)

Voor informatieverwerkende toestellen als een digitale klok, een thermostaat, een zakrekenmachine, een cdspeler, een dvd-speler… bestaan er geëigende gebruiksaanwijzingen. Om al die toestellen te leren gebruiken
zullen we ons voornamelijk baseren op (indien nodig een vertaling in kindertaal van) de gebruiksaanwijzing
(zie ook het item 'nuttige voorwerpen leren gebruiken - 6.4').
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Voor wat betreft het gebruik van een pc verwijzen we hier nogmaals naar de ICT-leerlijn die door het
VVKBaO werd uitgeschreven en onderverdeeld in bruikbare fiches. Die fiches kunnen apart gebruikt
worden als ondersteunend denkmateriaal iedere keer als een leerling op de pc gaat werken. Die ICT-leerlijn
is te verkrijgen op het VVKBaO.
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Technisch leren denken

(6.11 t/m 6.15)

Om een aantal problemen te kunnen oplossen, is het handig als we technisch kunnen denken. Dan kan het
gaan om problemen als een defect aan onze fiets, de pc die niet meer wil, het feestelijk moment dat ik met
een hartig hapje wil vieren, het maken van een papieren vlieger of een heksenpruik…
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Dergelijke problemen kunnen kinderen oplossen als we hen bewust maken van de vijf stappen (cf. doelen
6.11 t/m 6.15) waarmee ze planmatig tot een oplossing kunnen komen.
Die vijf stappen zijn de volgende:
-

het probleem herkennen, zich er een voorstelling van kunnen vormen en het probleem analyseren;
Bijvoorbeeld het licht van mijn fiets doet het niet meer.

-

een plan opstellen door een of meerdere strategieën te bedenken;

Ik zal bijvoorbeeld eerst even wachten om te zien of de cursor niet weer begint te knipperen,
dan zal ik met de muis het bestand sluiten en weer openen; als het nog niet lukt zet ik de pc
gewoon af om hem daarna direct weer op te starten…
-

het plan uitvoeren door het nodige materiaal aan te halen en ermee aan de slag te gaan;
Ik haal bijvoorbeeld toastjes, kaas, zilveruitjes… in huis en maak er hartige hapjes mee.

-

wat gemaakt werd in gebruik nemen;

Ik ga bijvoorbeeld met mijn vlieger spelen in de tuin.
-

evalueren of ons product voldoet aan de verwachtingen.

Ik stel bijvoorbeeld vast dat mijn pruik me helemaal niet op een heks doet lijken en dus
besluit ik om verbeteringen aan te brengen.
Dit denkproces (zie voorbeeld) omvat ook de suggesties die we terugvinden bij de overkoepelende doelen
0.7 en 0.8.
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Denkproces: technisch denken

- Ik zeg aan welke eisen een bestaande constructie en een constructie die ik
zelf wil maken, moet voldoen.
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- Ik ontwerp een constructie of bereiding en maak daarbij gebruik van mijn
kennis over materialen, constructie-, bereidings- en bewegingsprincipes.

- Ik realiseer het ontwerp van mijn voorgenomen constructie of bereiding
correct door
- het geschikte materiaal en het nodige gereedschap te kiezen,

- het visueel voorgesteld plan of handleiding stap voor stap juist uit te
voeren,
- veilig om te gaan met het te gebruiken gereedschap.

- Ik gebruik mijn kennis over en vaardigheid in techniek om een constructie
uit elkaar te halen of in elkaar te zetten.

- Ik kijk kritisch naar het zelfgemaakt product en breng eventuele
verbeteringen aan.
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Organismen leren ordenen

(7.3 – 7.7)

Het oude leerplan Natuurkennis vermeldde als een leerpunt: kenmerken die leiden tot een eenvoudige
indeling van het planten- en het dierenrijk.
Wat de planten betreft ging het dan om zaadplanten en sporenplanten.
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De dieren werden onderverdeeld in gewervelde en ongewervelde dieren. Bij de gewervelde dieren kwamen
we zo tot zoogdieren, vogels, kruipende dieren (reptielen), amfibieën en vissen.
Bij de ongewervelde tot gelede en niet gelede dieren. De gelede dieren werden dan nog onderverdeeld in
dieren met al of niet gelede poten. De geleedpotigen werden verder onderverdeeld in dieren met drie paar
poten (insecten), vier paar poten (spinnen), vijf paar poten (schaaldieren) en negen of meer paar poten
(duizendpoten). De wormen behoorden tot de gelede dieren zonder gelede poten. De oester, de kwal en de
mossel behoorden tot de niet gelede dieren. Eenvoudig is wel anders, vooral omdat in handboeken schijnbaar
achteloos voorbij gegaan werd aan de waarschuwing in het voormalige leerplan. Die vermeldde dat ‘te veel
en te moeilijk’ kon vermeden worden door eenvoudige verwoording bij observatie en experimenten. De
praktijk wees veelal uit dat kinderen heel die ordening uit het hoofd dienden te leren.
Een eerste belangrijke ordening is de ordening volgens biotoop of levensgemeenschap. Welke dieren en
planten vinden we bij ‘de vijver’? Of in ‘de duinen’? Inzicht verwerven door te ordenen, classificeren,
rubriceren staat nu bovenaan de doelstelling van 7.4 in overeenstemming met de overkoepelende doelstelling
0.14!
Om tot een ordening van organismen te komen is het belangrijk dat kinderen eerst leren ordenen naar één
criterium en dan nog liefst naar een criterium door hen zelf gekozen, om zo verder te evolueren in het
ordenen naar meerdere criteria. Vliegen, in de winter slapen, planten eten… zijn voorbeelden van criteria om
dieren te ordenen. Bladeren verliezen in de winter, eetbare vruchten voortbrengen, een stam hebben… zijn
criteria om planten te ordenen.
De ordening die biologen erop nahouden is het denkkader waar we uiteindelijk toe zullen komen. We
verplichten de kinderen echter niet die vanbuiten te leren. De indeling zoals hierboven aangegeven, wordt
eveneens vermeld in het nieuwe leerplan, maar als een mogelijke indeling naast de andere… die alle
gebaseerd zijn op de grote verscheidenheid in kenmerken.
Wie in de derde graad ertoe komt om de wetenschappelijke indeling te gebruiken, zal dat steeds doen op
basis van een zogenaamde ‘determinatiekaart’. Die kaart zullen kinderen dan enkel gebruiken als denkkader
om een dier of plant te situeren. Het kan nooit de bedoeling zijn om kinderen die determinatiekaart uit het
hoofd te doen leren. Laten we het gras van onze collega’s in het secundair niet voor de voeten wegmaaien op
gevaar af kinderen naar hen door te sturen die slechts een wankele basis hebben meegekregen.
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Belangrijke organen leren lokaliseren

(7.6)

Voorheen maakten het spijsverteringsstelsel, het bloedvatenstelsel en nog andere stelsels in ons lichaam
voorwerp uit van onze lessen ‘levensleer’. Wie kinderen daarmee nog opzadelt in het lager onderwijs,
verdoet zijn ó zo belangrijke onderwijstijd aan inhoud die nu bestemd is voor het secundair onderwijs.
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Kinderen in het lager onderwijs leren we voortaan inzien dat mensen, dieren en planten op een eigen manier
in leven trachten te blijven. We laten hen ervaren en vaststellen dat een aantal functies zoals eten, ademen…
noodzakelijk zijn voor mensen, dieren en planten om te leven en dat daarvoor bepaalde (lichaams)delen
instaan.
Maar naast die zichtbare delen zijn er ook een aantal voor het blote oog onzichtbare organen die betrokken
zijn bij levensnoodzakelijke processen. Daarvoor beperken we ons in het lager onderwijs bewust tot
levensorganen bij de mens. Het volstaat bovendien die organen te leren lokaliseren, benoemen en de functie
ervan op een eenvoudige wijze te laten verwoorden.
Dat lokaliseren laten we voornamelijk op het eigen lichaam toepassen door af te gaan op waarneembare
verschijnselen. Wie hard heeft gelopen, voelt zijn hart kloppen en kan het dan ook lokaliseren. Wie veel
heeft gegeten, zal perfect kunnen aanwijzen waar zijn maag zich bevindt. Het komt er dus niet op aan om
àlle organen precies te leren aanwijzen en zeker niet om de verschillende stelsels vanbuiten te laten leren.
Iets anders is dat sommige kinderen nieuwsgierig zijn naar verdere informatie. De leerkracht geeft hen dan
aanwijzingen waar die te vinden is. Hij geeft hen tevens de gelegenheid om die informatie te verwerken in
een verslag, een tentoonstelling… zonder van die uitbreiding ook basisleerstof te maken voor alle kinderen
of zonder ze op te nemen in de toetsen.
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Inzicht leren verwerven in de levenswijze van planten en dieren

(7.7)

Verschillende methoden bieden een model van identiteitskaart aan om inzicht te verwerven in de levenswijze
van dieren en planten. Dergelijke modellen kunnen handige instrumenten zijn om kinderen gericht te leren
kijken naar planten en dieren.
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Maar het zou beter zijn als we samen met de kinderen een identiteitskaart zouden opstellen die aangevuld
wordt en vollediger wordt naarmate de kinderen in hogere leerjaren zitten. De bedoelde modellen kunnen we
dan nog altijd gebruiken als nuttige informatiebron om kinderen op ideeën te brengen. Waar het op aankomt
is dat kinderen mee een kijkwijzer creëren waarop ze kunnen steunen om gericht te leren waarnemen (cf.
doel 0.9) en vragen te leren stellen die op- of onderzoekbaar zijn (cf. doel 0.10).
Die identiteitskaarten hebben tot doel kinderen inzicht te helpen verwerven in de levenswijze van planten en
dieren. Daarvoor is het nodig dat ze over informatie beschikken waarmee ze op een aantal belangrijke vragen
een antwoord kunnen formuleren.
Die vragen hebben te maken met het leggen van verbanden tussen verschillende gegevens. Volgende
verbanden dienen bij voorkeur aan bod te komen:
-

beïnvloedende milieufactoren als vochtigheid, voedsel, bodem-eigenschappen, lichtintensiteit, lucht,
temperatuur, vervuiling, wisselende seizoenen,
lichamelijke aangepastheid aan voeding,

bescherming, beschutting en verdediging tegen vijanden.

Zo stellen we bijvoorbeeld vast dat de afmetingen van een zwaluw uitgedrukt in cm slechts belangrijk
zijn als kinderen reeds besef hebben van een centimeter. Meestal gaat het dan om de lengte van snavel
tot staart. Die lengte is belangrijk als we gaan ordenen volgens grootte in vergelijking met
bijvoorbeeld een ooievaar. Diezelfde lengte heeft ook zo haar voordelen bij de jacht naar insecten in
de lucht, om snel te kunnen zwenken… Maar een zwaluw heeft ook nog andere afmetingen, want met
die lengte weten we niets in functie van de grootte van de opening in een zwaluwnest ter bescherming
tegen vijanden.
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Zorg leren dragen voor het leven in de directe omgeving

(7.13)

Zorg leren dragen voor het leven in de directe omgeving betekent voor kinderen van het basisonderwijs niet
alleen waardering opbrengen voor de aanwezigheid van planten en dieren in hun omgeving. Ook het
vermijden of afkeuren van destructief gedrag tegenover dieren of planten is niet voldoende.

©

Het houdt ook in: :
- zelfstandig basishandelingen kunnen uitvoeren bij de verzorging van planten en dieren,
-

verantwoordelijkheid op zich nemen voor de verzorging van (huis)dieren en (kamer)planten uit hun
omgeving.

Zoals de codes aangeven bij leerplandoel 7.13, zullen we dat bij kinderen maar kunnen bereiken als we hen
voortdurend de gelegenheid geven om daarover ervaringen en vaststellingen op te doen en als we hen de
gelegenheid geven dat ook te uiten. Met andere woorden, het is niet voldoende als we hen vanbuiten laten
leren dat een cactus minder water nodig heeft dan een sanseveria.
We zullen hen de gelegenheid geven een kanarie ander voedsel te geven dan een konijn. Verder zullen we
hen geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid laten nemen om de dieren en planten in klas en op school te
verzorgen. Dat betekent uiteraard dat een aantal planten en dieren in de klas en/of de school ook effectief
aanwezig zijn.
Bij de basishandelingen voor de verzorging van dieren zullen we bijvoorbeeld de volgende denkstructuur
hanteren:
-

de verblijfplaats: afmetingen, onderhoud, standplaats…

-

de voeding: water (hoeveelheid, verversen…), vast voedsel (aard, hoeveelheid, verversen), snoepjes…

-

gezelschap van andere dieren…

-

tijdverdrijf, speeltjes…

-

knuffelen, communiceren…

-

hygiëne

- …
Voor allerlei (huis)dieren en (kamer)planten bestaat er in de handel een groot aantal publicaties in verband
met het 'houden van (!) kippen, honden, katten…', die hier eveneens hun dienst zeer goed kunnen bewijzen.
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Zorg leren dragen voor de eigen gezondheid

(7.14 - 7.16)

Niet enkel planten en dieren leren verzorgen, ook zichzelf verzorgen behoort tot de leerinhoud van
lagereschoolkinderen. Zo is het vooral belangrijk om goede leefgewoonten te bevorderen. We denken dan
aan:
- de dagelijkse hygiëne (dagelijkse en wekelijkse wasbeurt nagelverzorging, kleding, haarverzorging,
tandenverzorging),
- het gebruik van gezonde voeding (cf. de voedseldriehoek),
- een evenwichtige verdeling van actieve en passieve vrijetijdsbesteding
- het vermijden van allerhande risicogedrag (langdurige zonnebaden, gevaarlijke klimpartijen, hevige
vechtpartijen…).
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Kinderen zorg leren dragen voor de eigen gezondheid bereiken we niet door hen enkel een leesles of een
werkblad aan te reiken waarin die inhoud aan bod komt. Het effect zit hem veel meer in de dagelijkse en
volgehouden aandacht om kinderen daarin te begeleiden, te ondersteunen en vooral aan te moedigen en tot
voorbeeld te zijn. In de school bijvoorbeeld chips en cola verkopen staat dus haaks op deze doelstelling. Het
modelgedrag van de volwassenen heeft meer impact dan enkel een didactisch goed onderbouwde les.
De wijze waarop slachtoffers geholpen worden, bepaalt in belangrijke mate het genezingsproces. In het
basisonderwijs maken we kinderen daarvan bewust aan de hand van enkele eenvoudige suggesties (cf. doel
7.16). Zo verwachten we van kinderen op het einde van de basisschool dat ze een aantal concrete
verwondingen kunnen verzorgen in een bepaalde volgorde. Die handelingen zijn:
- hulp inroepen voor elk ongeval,
- lichte schaafwonden verzorgen,
- neusbloedingen verzorgen,
- kleine snijwonden verzorgen,
- de aangeleerde handelingen steriel uitvoeren,
- weten dat kleine brandwonden het best onder koud stromend water worden gehouden.
Let hierbij op het verschil in formulering van de eerste vijf handelingen en de laatste die in feite geen
handeling inhoudt maar enkel ‘een weetje’ is.
Om elk van die handelingen te leren uitvoeren, dienen kinderen de gelegenheid te krijgen om te oefenen op
een correcte manier. De hulp van een verpleegkundige kan hier welgekomen zijn.
Dat sommige kinderen leergierig zijn naar andere verzorgingstechnieken als het verwijderen van een
splinter, het spalken van een verstuiking en dergelijke hoeft niet gemeden te worden… maar behoort niet
strikt tot onze opdracht.
Elke leerkracht zal voor zichzelf uitmaken of hij de ‘krap beschikbare’ tijd zo nodig daaraan moet besteden
of zal volstaan met te verwijzen naar een vrijwillige deelname aan een ‘EHBO-cursus’ voor
geïnteresseerden, al of niet op school georganiseerd. Hartmassage en mond-aan-mond-ademhaling staan dus
duidelijk niet in het leerplan als leerinhoud. Voor dringende gevallen leren we kinderen beter om snel en
accuraat hulp in te roepen!
Evalueren of kinderen elementaire hulp kunnen verlenen (doel 7.16) zal zich dan ook beperken tot datgene
wat strikt verwacht wordt. Onze evaluatie zal zich zeker niet toespitsen op de uitbreiding of verdieping die
we voor geïnteresseerde kinderen aan bod laten komen.
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Zorg leren dragen voor het milieu

(7.18)

Om kinderen zorg te leren dragen voor het milieu hebben we twee subdoelen voor ogen.
Enerzijds spitsen we hun aandacht toe op de manier waarop zijzelf en andere mensen omgaan met water, met
lucht, met de bodem, met energie.

©

Anderzijds maken we in de klas en op school afspraken die iedereen ertoe aanzetten spaarzaam om te
springen met batterijen, verlichting, verwarming, water… andere grondstoffen en afval.
De richtlijnen die elke gemeente uitvaardigt in verband met recyclage, afvalverwijdering, sorteren… vormen
het denkkader waarvan we vertrekken.
Die afspraken zijn niet in elke gemeente dezelfde. Maar dat doet weinig ter zake. Belangrijker is dat kinderen
zorg leren dragen voor het milieu waarin ze zelf leven.
Het gaat hem dus niet zozeer om kinderen petities te laten ondertekenen of pamfletten uit te laten delen in
verband met het rooien van het Amazonewoud. Ons Zoniënwoud was ooit ook veel uitgestrekter dan heden
ten dage. Het lijkt ons veel zinvoller om kinderen van de lagere school deel te laten nemen aan het MOSproject, aan acties als ‘plant-een-boom’ of ‘doen-voor-groen’ in de eigen gemeente. Helpen om padden een
drukke verkeersweg over te zetten of mee helpen bij het onderhoud van een oude spoorwegberm die nu als
natuurgebied is beschermd, zijn in dat verband eveneens zinvolle(re) activiteiten.
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Inzicht verwerven in stoffen en materialen

(7.19)

Net zoals bij de ordening van dieren en planten, gebeurt het inzicht verwerven in stoffen en materialen aan
de hand van criteria. Eerst aan de hand van één criterium, later aan de hand van twee of meer. Kinderen
krijgen daarbij steeds de gelegenheid om zelf een criterium te kiezen. Dat betekent geenszins dat de
leerkracht geen voorstellen meer mag inbrengen!
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In doelstelling 7.19 geeft het leerplan aan dat het groeperen gebeurt aan de hand van experimenten en niet
door louter kennisoverdracht via leeslesjes of docerende werkvormen. De kinderen moeten de gelegenheid
krijgen zelf vast te stellen of
-

hout al dan niet drijft,

-

water verdampt als het verwarmd wordt,

-

een steen niet samendrukbaar is maar een spons wel,

-

zout oplost in water maar zandkorrels niet,

-

klei kneedbaar is

-

…

De indeling van stoffen naargelang van de (aggregatie)toestand waarin ze zich bevinden, zal in de loop van
de derde graad aan bod komen.
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Natuurkundige verschijnselen leren onderzoeken

(7.21)

Met doelstelling 7.21 verwachten we dat kinderen natuurkundige verschijnselen leren onderzoeken en hun
zelf geformuleerde voorspellingen daaraan toetsen.
Het denkproces dat hier aan de orde is, vinden we ook - maar meer uitgebreid – bij de basisvaardigheden van
de overkoepelende doelen (0.9 t/m 0.15).
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-

Het formuleren van een vraag bij een natuurkundig verschijnsel en zelf een voorspelling formuleren zijn
de aanzet voor een onderzoek.

-

Het plannen en uitvoeren van de proef waarbij telkens één factor wijzigt, is de volgende stap.

-

Wat kinderen waarnemen en vaststellen, gaan ze vervolgens interpreteren en in een besluit formuleren.

Om dat denkproces (cf. voorbeeld hierbij) bij kinderen ‘in te slijpen’, kunnen we gebruik maken van allerlei
natuurkundige verschijnselen zonder de verplichting ze in de basisschool allemaal te moeten onderzoeken.
In het leerplan worden enkele natuurkundige verschijnselen opgesomd waarmee we bij voorkeur kunnen
werken:
- luchtdruk,
- licht,
- geluid,
- zwaartekracht,
- magnetisme,
- elektriciteit,
- uitzetting,
- verandering van aggregatietoestand.
Die opsomming sluit dus niet uit dat ook andere natuurkundige verschijnselen aan bod kunnen komen.
Voorwaarde evenwel is dat kinderen aan de hand van eenvoudige proefjes een bepaald verschijnsel kunnen
onderzoeken en hun zelf geformuleerde voorspellingen kunnen toetsen.
Met eenvoudige proefjes bedoelen we dan:
-

geen ingewikkelde handelingen,

-

veilig uit te voeren handelingen,

-

met weinig materiaal uit te voeren,

-

materiaal gebruiken dat alom voorradig is of alleszins niet duur in aanschaf,

-

het verschijnsel zelf duidelijk waarneembaar is,

-

elke wetenschappelijke toelichting overbodig is,

-

…
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Denkstructuur om een natuurkundige proef te leren opzetten

- een vraag formuleren

©

- een voorspelling maken

- de proef plannen

- de proef uitvoeren waarbij telkens één factor varieert

- waarnemen wat er gebeurt

- vaststellingen formuleren

- resultaten interpreteren

- een besluit formuleren
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De toepassing van natuurkundige principes leren herkennen

(7.22)

Waar het ons in doelstelling 7.21 meer te doen is om het opzetten van een natuurkundige proef, is het in
doelstelling 7.22 voornamelijk de bedoeling natuurkundige principes te herkennen die worden toegepast in
bepaalde gebruiksvoorwerpen.
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Dat betekent concreet dat we pas met barometers en thermometers naar de kinderen toestappen nadat we hen
hebben laten experimenteren met materialen waarbij we het natuurkundig verschijnsel ‘uitzetting’ aan de
orde stelden. Zo steunen we het gebruik van spiegels op de eigenschappen van materialen zoals licht
doorlaten, absorberen, weerkaatsen…
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Het weer leren beschrijven en meten

(7.24)

Om het weer te beschrijven – eventueel meer nauwkeurig door te meten – zullen we steeds vijf aspecten van
het weer vermelden (cf. doel 7.24). De elementen van die denkstructuur om het weer te beschrijven kunnen
we geleidelijk aan met de kinderen opbouwen. Zo zullen de kinderen in de derde graad in staat zijn het weer
te beschrijven aan de hand van
de temperatuur,
de bewolking,
de neerslag,
de windsnelheid,
de windrichting.
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Voor elk van die vijf aspecten dienen kinderen weer andere denkstructuren te gebruiken.
-

Van zodra kinderen de competentie bezitten, zal het gebruik van (negatieve) getallen de plaats innemen
van termen als zeer koud – koud – zacht – warm – heel warm – (snik)heet… bij het beschrijven van de
temperatuur.

-

Voor bewolking bestaat er eveneens een kijkwijzer. Als we het eenvoudig willen houden maken we
onderscheid tussen geen bewolking, wolken en grijs wolkendek. Iets meer gedetailleerd kunnen we
onderscheid maken tussen hoge, middelbare, lage bewolking en verticaal ontwikkelende wolken. Via de
zoekmachine ‘www.google.be’ geven we ‘technopolis wolkenmaker’ in en vinden foto’s die we als
voorbeelden kunnen gebruiken om te rubriceren. De daarbij horende informatie kan al dan niet door
geïnteresseerde kinderen mee opgenomen worden, maar we maken er zeker geen ‘leerinhoud’ van.

-

Voor de neerslag zullen we starten met te kiezen uit termen als droog – vochtig – druilerig – buiïg –
regen – stortbui… en zullen we in de loop van de derde graad de pluviometer gebruiken om de
hoeveelheid neerslag nauwkeuriger te kunnen vaststellen.

-

Om de windsnelheid te beschrijven kunnen we gebruik maken van een windvaan, een windmolentje…
of een instrument dat kinderen zelf uitvinden en construeren. Dat is tegelijkertijd een goede activiteit in
verband met het technisch denkproces (cf. Mens en techniek – doelen 6.11 t/m 6.15). Belangrijk is dat
ze beschikken over een aantal termen om de verschillen in windsnelheid te uiten die later aangevuld
worden met snelheidsberekeningen in km/uur. Hierbij voegen we de schaal van Beaufort toe als
mogelijk denkschema.

-

Voor de windrichting halen we de windroos en het kompas boven in overeenstemming met wat in doel
9.8 aangegeven wordt voor de verschillende doelgroepen. Voordien maken we het best gebruik van
herkenningspunten in de schoolomgeving: de watertoren, de kerktoren, de autosnelweg, het bos…
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Schema van de windsnelheden volgens de schaal van Beaufort
Waarneming

Beschrijving van de Meting
van
windsnelheid
windsnelheid

de Schaal van
Beaufort

Opstijgende rook

Kalm

<1 km/u

0

Rook drijft met de wind mee

Lichte wind

1 à 5 km/u

1

De weerhaan geeft de richting
aan

Lichte bries

6 à 12 km/u

2

Was die te drogen hangt,
wappert

Bries

13 à 20 km/u

3

Matige bries

21 à 29 km/u

4

Bladeren aan de bomen ruisen Harde bries

30 à 39 km/u

5

Een paraplu is nog moeilijk te
gebruiken

Zware bries

40 à 50 km/u

6

Je kunt met moeite tegen de
wind in lopen

Harde wind

51 à 61 km/u

7

Takken breken af

Stormachtige wind

62 à 74 km/u

8

Zwaardere voorwerpen en
Storm
dakpannen kunnen wegwaaien

75 à 87 km/u

9

Bomen worden ontworteld

Zware storm

88 à 102 km/u

10

Overal wordt schade
aangebracht

Zeer zware storm

103 à 120 km/u

11

Orkaan

>120 km/u

12

©

Afgevallen bladeren en papier
waaien op

De wind maakt zoveel lawaai
dat horen en zien vergaan
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Inzicht leren verwerven in de aarde als element van de kosmos

(7.27)

Het besef dat de aarde een element is van de kosmos zullen we als leerkracht voornamelijk bijbrengen door
kinderen hun verwondering en bewondering te laten tonen voor het onmetelijke van de kosmos, voor de
sterren (en planeten), voor de verwezenlijkingen van de ruimtevaart.

©

Veel kinderen zijn zeer geïnteresseerd in de kosmos en al wat wetenschappers in de ruimte ontdekken. Het
spreekt voor zich dat we die kinderen de kans niet zullen ontnemen om hun verwondering en bewondering
daarover te uiten. Het kan echter niet de bedoeling zijn om al wat kinderen aanbrengen ook als leerinhoud te
beschouwen voor heel de klas. Het is wel de bedoeling dat alle kinderen deelgenoten worden van die
bewondering en verwondering.
Onze inbreng als leerkracht om bij kinderen dat besef aan te scherpen, zal erin bestaan zowel de beweging
van de aarde om haar as als de bewegingen van de aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar eerst toe
te lichten. Vervolgens zullen we die bewegingen in verband brengen met respectievelijk de wisseling van
dag en nacht en de wisseling van de seizoenen. Ten slotte zullen we kinderen ertoe brengen dat ze kunnen
aantonen
-

hoe de beweging van de aarde om haar as verband houdt met de wisseling van dag en nacht,

-

hoe de bewegingen van de aarde, zon en maan ten opzichte van elkaar verband houden met maanden en
seizoenen.

Om dat te bereiken zullen we hen (per drie) veelvuldig kansen geven om bijvoorbeeld met behulp van een lamp
(de zon), een bal (de aarde) en een pingpongballetje (de maan) te tonen hoe dat in zijn werk gaat.
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Leren tijd inschatten

(8.3)

Nadere toelichting voor deze doelstelling vinden we ook in het praktijkboek ‘Meten en metend rekenen’ als
toelichting bij het leerplan Wiskunde. Daarin staat aangegeven hoe het vergelijken zonder een maateenheid
geleidelijk kan overgaan in het meten met natuurlijke maateenheden om ten slotte te leren werken met
geëigende standaardmaten. Het leren inschatten van tijd zal dus gelijke tred houden met de competentie van
de kinderen op het gebied van meten en metend rekenen.
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Hieruit besluiten dat kinderen slechts dienen te oefenen in het leren inschatten van tijd tijdens speciaal
daarvoor opgezette lessen wiskunde, is al te simplistisch. Allerlei dagelijkse situaties zullen we aanwenden
om kinderen te laten oefenen.
De opsomming die we vinden bij leerplandoel 8.3 geeft een brede waaier van mogelijkheden. Bovendien zijn
er nog vele andere situaties te bedenken waarin we kinderen kunnen laten oefenen. Dat oefenen zal evenwel
veelvuldig dienen te gebeuren, willen kinderen daar een zekere vaardigheid in verwerven.

60____________________________________________Wereldoriëntatie: een aanbod om te leren leren

Leren plannen in de tijd

(8.7)

Weekroosters en kalenders zijn denkstructuren die kinderen in de loop van hun lagere schoolloopbaan leren
kennen en hopelijk ook gebruiken. Ook de agenda is een handig instrument om leer- en schoolactiviteiten te
leren plannen (cf. doel 8.7 – 4° str.).
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Voor echte ondersteuning en begeleiding dienen kinderen ook tijdens de schooltijd zelf kansen te krijgen om
te leren plannen in de tijd. In het kleuteronderwijs zijn de activiteiten als ‘magjes’ en ‘moetjes’ genoegzaam
bekend. Zo kunnen allerhande keuzeactiviteiten worden geprogrammeerd en op een dag- of weekrooster per
kind bijgehouden. In de lagere school vinden hoeken- en contractwerk van langsom meer hun toepassing.
Die werkvormen stimuleren kinderen zelfstandiger om te gaan met het leren.
Die zelfstandigheid bij het leren hoeft daarom nog niet uit te monden in een fase waarbij de ondersteuning
van een volwassene totaal overbodig wordt. In het basisonderwijs zullen we voornamelijk oog hebben voor
volgende aspecten.
-

We leren kinderen vooruitblikken op een aantal activiteiten en leren hen daaruit een verantwoorde
keuze te maken om die activiteiten in een bepaalde volgorde na elkaar uit te voeren. Zo zetten we hen al
aardig op weg naar die zelfstandigheid en hebben we al een degelijke basis gelegd.

-

Die keuze- en planningsvaardigheid trachten we zeer concreet te laten toepassen bij het gebruik van de
schoolagenda.

-

Kinderen allerhande welomschreven opdrachten in groepswerk laten uitvoeren volgens een
vooropgestelde taakverdeling en tijdsplanning, biedt eveneens heel wat oefenkansen.
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Leren meten met tijdmeetinstrumenten

(8.8 - 8.9)

In doelstelling 8.8 lezen we dat de tijdmeetinstrumenten zich niet beperken tot de klok. Ook het hanteren van
een zandloper, een stopwatch, een minutenteller en dergelijke zijn aan de orde.
De verwijzing naar het leerplan Wiskunde kan ons al een heel eind op weg helpen, zeker als we de
toelichtingen ‘Meten en metend rekenen’ bij de hand nemen.
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Voorafgaand aan het leren hanteren van het wijzeruurwerk en de digitale klok, zullen we kinderen geleidelijk
aan ertoe brengen af te stappen van kwalitatief vergelijken zonder een maateenheid te gebruiken
(bijvoorbeeld een gebeurtenis duurt lang of kort). Vertrekkend van meten met natuurlijke maateenheden
(bijvoorbeeld een les duurt zolang als het leegsijpelen van een waterfles) zullen we met kinderen geleidelijk
het gebruik van standaardmaateenheden oefenen.
Afhankelijk van de competentie die kinderen in dergelijke lessen Wiskunde opbouwen, zullen we hen
aanmoedigen die vaardigheid ook te gebruiken binnen activiteiten voor Wereldoriëntatie. Al was het maar
om de beschikbare tijd te plannen, voor de uitvoering van een opdracht of een activiteit in het oog te houden
…
Hetzelfde kunnen we ook zeggen voor het gebruik van kalenders. Aan de hand daarvan leren kinderen in de
tijd te ordenen en te meten (cf. doel 8.9) . Alleen zullen we ons ook weer niet beperken tot één soort
kalenders, maar we zullen kinderen leren daaruit één te kiezen al naar gelang van de situatie.
Zo vinden we in het leerplandoel 8.9 volgende opsomming van kalenders:
aanwezigheidskalender,
verjaardagskalender,
weerkalender,
kalender van het burgerlijk jaar,
kalender van het kerkelijk jaar.
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(8.10 – 8.11)

Leren ordenen en meten in de tijd

Om in de tijd te ordenen aan de hand van perioden zullen onder meer de levenslijn en de periodeband goede
diensten bewijzen (cf. doel 8.10 – 8.11). Voorwaarde is evenwel dat kinderen die denkordening zelf leren op
te stellen en ze functioneel te gebruiken. We verwijzen hier naar het praktijkboek ‘Wereldoriëntatie, een blik
op veranderende praktijk’. Daarin benadrukken we vooral de opgaande leerlijn.

©
Denkschema om in de tijd te ordenen en te meten

Ordenen

Meten

…

De oudste tijden

ca. 800 v.C.

De oudheid

ca. 500

De middeleeuwen

ca. 1500

De nieuwe tijd

ca. 1800

De tijd van de volkeren

vanaf 1945

Onze eigen tijd

(vanaf 2003)*

De toekomst

* schuift uiteraard mee op in de tijd
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Inzicht verwerven in het begrip evolutie

(8.12)

Het gescheiden houden van de periodeband en de getallenlijn als voorstellingen van de tijd, krijgt het best de
nodige aandacht bij het inzicht verwerven in het begrip evolutie. De getallenlijn kunnen we koppelen aan de
wiskundige competentie van de kinderen om de tijdsduur te berekenen en om een tijdstip exact te bepalen.
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Met de ordening in perioden leggen we meer nadruk op kenmerkende elementen van een periode. Op
geregelde momenten beide voorstellingen aan mekaar koppelen als een echte tijdband is dan niet meer de
hoofdbedoeling maar eerder een middel om nog meer inzicht en synthese te brengen.
Alhoewel we in de eerste en tweede graad van het lager onderwijs reeds aanzetten daartoe kunnen geven, zal
het vooral in de derde graad zijn dat we de aandacht van de kinderen trachten te richten op het begrip
‘evolutie’ (cf. doel 8.12).
Hier kunnen we ook de link leggen met doelstelling 7.9 uit de dimensie ‘Mens en natuur’. Daar wordt
aandacht gevraagd voor de ontwikkeling die elke plant, elk dier en elke mens doormaakt.
Naast dieren en planten, kunnen we ook dagelijkse gebruiksvoorwerpen, kleding, gebouwen, gewoonten,
ontspanning, arbeid, speelgoed, communicatie, feesten, levenswijze… gebruiken om het begrip evolutie
meer vulling te geven.
Telkens gaat het dan om een denkschema waarin volgende onderdelen (als te onderscheiden perioden) een
plaats krijgen:
ontstaan,
groei,
ontwikkeling,
bloeiperiode,
aftakeling,
verdwijning.
Het gebruik van de periodeband van de grote perioden in de Europese geschiedenis kan dat inzicht mee
helpen versterken. De koppeling aan exacte (levens)duur en concrete tijdstippen met behulp van een
getallenlijn kan nuttig zijn bij eventuele vergelijking van meerdere voorwerpen, opvattingen, systemen… en
is tevens een gepaste transferoefening
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Historisch leren denken

(8.14 – 8.15 – 8.16)

Binnen de bestaansdimensie ‘Mens en tijd’ vinden we naast andere denkstructuren nog een belangrijk aspect
voor het groeiend tijdbesef, namelijk het historisch leren denken. Onder de rubriek ‘beginnend historisch
besef’ staan in het leerplan drie doelstellingen vermeld: 8.14 –8.15 – 8.16.

©

Tot en met het tweede leerjaar volstaat het dat kinderen beseffen dat er naast een heden ook een verleden en
zeker ook een toekomst is. Hier zien we dat we met het accent op heden en toekomst ruimer gaan dan
‘geschiedenis’. Ook wat nu gebeurt en wat nog moet gebeuren, hoort dus bij de ontwikkeling van het
historisch denken. Als aanzet zullen de kinderen elk verhaal dat onderwerp van gesprek is, kunnen situeren
in dat drieluik verleden – heden – toekomst. In de tweede graad bouwen we daarop verder met voorbeelden
uit de eigen omgeving (familie, school…) en moedigen we hen aan om te fantaseren over hun eigen
toekomst.
Naast dat drieluik introduceren we inde tweede graad ook nog een andere denkstructuur, namelijk dat van het
bronnenarsenaal waarmee de kennis over het verleden tot ons komt. Daarin interesseert ons in de eerste
plaats de bedoeling van degene die een verhaal, een afbeelding, een voorwerp heeft gemaakt. Daarbij leren
we kinderen oog hebben voor de waarde van historische objecten en fenomenen en maken we plaats om er
hun verwondering en waardering over te uiten.
In de derde graad gaan we beide denkkaders nog verder uitdiepen en verbreden. De achtergrond en
historische waarde van objecten, voorwerpen, feesten, gebeurtenissen… laat kinderen toe hoe langer hoe
meer vulling te geven aan hun historisch besef. Ook brengen we nu ter sprake welke factoren oorzaak en/of
aanleiding zijn geweest om van de ene periode in een andere terecht te komen (cf. de toelichting bij
‘evolutie’).
Dat die overgang geleidelijk gebeurt en onder druk van bepaalde omstandigheden (denk maar aan onze
huidige tijd, waarbij de telecommunicatie onze samenleving grondig aan het veranderen is), zal hier zeker
een plaats krijgen. Ten slotte zullen we kinderen oog leren hebben voor de ‘subjectieve’ betekenis van de
historische bronnen en littekens. We bedoelen dan vooral hun onvolledigheid (fossielen, scherven…) en de
interpretaties die eraan gegeven worden. Het zijn immers de overwinnaars die de geschiedenis schrijven…
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Een ruimte leren (mee) inrichten

(9.5)

Om binnen de bestaansdimensie ‘Mens en ruimte’ het overkoepelend begrip ‘ruimtelijke inrichting’ (cf. doel
9.4 tot 9.7) meer vulling te geven, leggen we in het basisonderwijs de nadruk op vier onderliggende
aspecten:

©

-

mee zorg dragen voor de ruimte waarin de kinderen vertoeven door zich respectvol te gedragen,

-

een ruimte aangenaam en functioneel (mee) helpen inrichten,

-

een omgeving typeren,

-

zich ervan bewust worden dat mensen vaak ruimten afbakenen en /of grenzen trekken.

De ruimte waarnemen en bevragen doen we het best aan de hand van de w-vragen en met onze vijf zintuigen
(cf. doelen 0.9 en 0.10).
Daarnaast zullen we minimaal telkens vier aspecten belichten als we het hebben over het (mee helpen)
inrichten van een ruimte.
-

Vooreerst zullen we rekening houden met de activiteiten die daarin moeten plaatsvinden.

-

Op basis daarvan maken we onderscheid tussen de verschillende ruimten: een klaslokaal, de speelplaats,
de school, de woonomgeving, de eigen kamer…

-

Vervolgens zullen we rekening houden met een aantal aspecten als nabijheid, veiligheid,
bereikbaarheid, comfort en ze tegen elkaar afwegen om keuzes te maken.

-

Elke ruimte zullen we ten slotte zo inrichten dat we er ons goed in voelen en dat ze ons houvast biedt
(een veilig gevoel, overzicht).
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De omgeving leren typeren

(9.6)

Om kinderen ertoe te brengen een omgeving te typeren, zullen we hen vooreerst gericht leren waarnemen. In
aanvang gaat het om het aanwijzen van eenvoudige elementen zoals een vijver, een pick-nickbank, een
standbeeld in een omgeving die door mensen is ingericht (bijvoorbeeld een park) of een gebouw, een bos,
een fabriek… in een landschap. Vervolgens gaan we verschillende (foto’s van) landschappen met mekaar
vergelijken op basis van gelijkaardige elementen zoals bedrijven, rivieren, akkers, winkels… Nadien zullen
we de veelvuldige aanwezigheid van één of meerdere elementen gebruiken om de omgeving te herkennen als
landelijk, stedelijk, toeristisch en/of industrieel.
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Naast die typering op basis van menselijke activiteiten (leerplandoel 9.6), is er ook nog het denkkader om
landschappen louter fysisch te typeren: kust, duinen, woestijn, polder, vlakte, getand berglandschap (Alpen),
afgerond berglandschap (Ardennen), regenwoud, steppe, zee, oceaan… Hier kan de link gelegd worden met
doelstelling 9.11, waar de aandacht vooral gaat naar het situeren van onder meer typische landschappen op
de globe en/of de wereldkaart.
Een derde indeling van de (verre) omgeving heeft te maken met het afbakenen van ruimten en/of trekken van
grenzen. Het volstaat kinderen het begrip ‘grens’ bij te brengen door hen in een praktische
toepassingssituatie allerlei grenzen te laten ontdekken. In de derde graad zullen we kinderen ertoe brengen
begrippen als wijk, gehucht, dorp … gewest, gemeenschap… continent correct te leren hanteren. We zullen
kinderen laten ontdekken dat dagelijks taalgebruik en ‘aardrijkskundige’ termen niet steeds met elkaar in
overeenstemming zijn. Meerdere woonwijken staan soms onder het toezicht van eenzelfde wijkagent. In de
administratie gebruikt men eerder termen als gemeente en deelgemeente in plaats van dorp of gehucht. Land
wordt nu eens gebruikt in contrast met zee en dan weer als synoniem voor een staat.
Wat gewest en gemeenschap betreft, vraagt het leerplan niet dat kinderen tot in detail kunnen aangeven hoe
België opgedeeld wordt en bestuurd wordt. Wat we het best wel in het oog houden is dat we linken kunnen
leggen tussen verschillende leerplandoelen waarin gewest en gemeenschap ter sprake komen.
In doelstelling 9.7 vraagt het leerplan dat kinderen de begrippen gewest en gemeenschap correct kunnen
hanteren. Zo spreken we van gewest als het om materiegebonden zaken gaat en van gemeenschap als het om
mensgebonden zaken gaat. Bijvoorbeeld het herstel van een weg tussen twee steden is een zaak van het
gewest, de regeling van het onderwijs een zaak van de gemeenschap.
Daarnaast is het volgens het leerplan voldoende dat kinderen weten dat Vlaanderen één van de drie gewesten
is van het federale België. Dat veronderstelt dat ze ook weten dat België een federatie is van drie gewesten.
Voor scholen gelegen in het Brussels hoofdstedelijk gewest, geldt blijkbaar hetzelfde als voor scholen die
gelegen zijn in het Vlaams gewest. Dat is het gevolg van het feit dat onderwijs een persoonsgebonden
materie is en dus een zaak van de Vlaamse gemeenschap. Daarbij werd over het hoofd gezien dat Brussel
wel behoort tot de Vlaamse gemeenschap maar niet tot het Vlaamse gewest. Het zou dus wenselijk en ook
logischer zijn dat kinderen die naar school gaan in Brussel of de randgemeenten, weten dat het Brussels
hoofdstedelijk gewest één van de drie gewesten is van het federale België.
In doelstelling 9.10 gaat het over vlot op een passende kaart kunnen terugvinden van plaatsen en
gebeurtenissen waar ze kennis mee maken. Daar lezen we dat de kinderen reeds in het vierde leerjaar de
gewesten kunnen situeren en in het zesde leerjaar de gemeenschappen.
Als we het hebben over Vlaanderen als gemeenschap verbinden we daaraan de suggesties die we in
leerplandoel 5.3 aantreffen. Daarin staan de erkende symbolen van de Vlaamse Gemeenschap opgesomd die
kinderen moeten kennen. Het gaat dan om de feestdag, het wapen, het volkslied en het memoriaal. Hoe ver
die kennis moet reiken staat niet gestipuleerd in de eindtermen. We durven dan ook te stellen (tot nader
bericht) dat kinderen weten welke de vijf erkende symbolen zijn en minimaal
weten dat de (Vlaamse) feestdag op 11 juli wordt gevierd,
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-

een zwarte leeuw (naar links klauwend) op gele achtergrond als wapen herkennen,
weten dat het lied ‘De Vlaamse Leeuw’ het volkslied is en het kunnen herkennen als het gezongen
wordt,
de IJzertoren te Diksmuide als memoriaal (her)kennen.

Een aantal kinderen zal allicht interesse tonen voor meer achtergrond-informatie. Zij zullen bijvoorbeeld de
tekst van het volkslied willen kennen/zingen/spelen of de letters op het memoriaal als volledige tekst willen
kennen. We zullen hen die kennis of vaardigheid dan zeker niet onthouden, maar we zullen er evenmin
leerinhoud van maken voor iedere leerling.

©
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Zich in de ruimte leren oriënteren

(9.8)

Voor de oriëntatie in de ruimte leren kinderen twee denkstructuren hanteren.
Enerzijds dient het lichaamsschema als belangrijk instrument om zich te oriënteren ten opzichte van het
eigen lichaam (cf. doel 9.8 – 1°str.).

©

Anderzijds lezen we in diezelfde doelstelling dat de windstreken zich uitstekend als ‘denkstructuur’ lenen
om zichzelf in de ruimte te oriënteren, eerst met behulp van de zon en nadien ook aan de hand van het
kompas. Die oriëntatie kan dan zowel te maken hebben met de richting waarin ik me beweeg als met mijn
positie ten opzichte van een ander persoon, voorwerp, locatie… Met dit denkkader is het ook mogelijk om
twee plaatsen uit de omgeving ten opzichte van elkaar te oriënteren, los van mezelf, en dit zowel in
werkelijkheid als op kaart. Dit laatste leidt ertoe dat kinderen ook een ruimtelijke voorstelling zoals een
kaart, moeten kunnen oriënteren.
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Ruimtevoorstellingen leren gebruiken

(9.9 - 9.10)

Ruimtelijke voorstellingen kunnen kinderen helpen om zich te oriënteren. In de leerplandoelen 9.9 en 9.10
vinden we een hele opsomming van allerlei voorstellingen van de ruimte. We denken in de eerste plaats aan
door kinderen zelf gemaakte twee- of driedimensionale uitbeeldingen. Vervolgens komen allerhande
afdrukken, sporen, foto’s, voorstellingen van plaatsen en voorwerpen, afbeeldingen (bijvoorbeeld een oude
wereldkaart), de zandtafel, een maquette, luchtfoto’s, plattegronden, kaarten, de globe… aan bod.
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Voor elk van die ruimtelijke voorstellingen is het noodzakelijk een aantal bijkomende elementen te kunnen
hanteren. We denken dan aan een ‘gridsysteem’ (het rooster waarmee een plaats kan gelokaliseerd worden
met een letter en een cijfer, bijvoorbeeld Brussel bevindt zich in vakje C3), pictogrammen, legenden, de lijnen breukschaal, hoogtelijnen, rivieren…
Voor een aantal daarvan doen we eveneens een beroep op competenties die we oefenen in lessen Wiskunde.
We denken onder meer aan de afstandsberekening, de schaalberekening en het werken met hoogtelijnen.
Met doelstellingen 9.10 en 9.11 vraagt het leerplan bijzondere aandacht om kinderen plattegronden en
kaarten ook functioneel te leren gebruiken in een praktische toepassingssituatie. We merken op dat hier geen
sprake is van het kunnen tekenen van blinde kaarten. Wel dienen kinderen allerlei plaatsen en gebeurtenissen
waar ze kennis mee maken, vlot op een passende plattegrond of kaart te kunnen terugvinden.
Zo gaat het om:
de plattegrond van de eigen school,
de kaart van de eigen provincie ( niet van alle provincies!),
de kaart van Vlaanderen,
de kaart van België,
de kaart van Europa,
de wereldkaart,
de globe.

Alhoewel niet expliciet vermeld in het leerplan, kan hier de plattegrond en/of de kaart van de omgeving en
de gemeente niet ontbreken.
Wat de kaarten betreft, beoogt men niet enkel staatkundige kaarten, maar allerhande ‘passende’ kaarten
waardoor kinderen in een praktische toepassingssituatie enkele belangrijke plaatsen die bij de uitwerking van
een thema aan bod komen, kunnen situeren. Afhankelijk van bijvoorbeeld een gebeurtenis of een fenomeen
zullen we kinderen ook in de atlas, op internet… ‘gericht’ leren zoeken welke kaart ‘passend’ is.
Zo zal een geografische kaart beter diensten bewijzen als het gaat om het situeren van de eigen streek en
twee andere streken in België. Een hydrografische kaart zal meer passend zijn bij een klassengesprek over
een dijkbreuk die zich ergens heeft voorgedaan en een wegenkaart om een brug die tijdens één weekend
werd vernieuwd, te lokaliseren.
We vragen hier nogmaals aandacht voor kinderen die ruimere interesse betonen voor het kaartgebruik. We
zullen hen daarin niet tegenhouden, maar zelfs op weg helpen om nadere informatie op te zoeken. Datgene
wat deze kinderen aanbrengen, kan echter geen leerinhoud zijn voor de hele klas.
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De invloed van verschillende aspecten op het uitzicht en de inrichting van een
streek leren illustreren

(9.13)

Het leerplan vraagt om voor de eigen streek en twee andere streken in België, de kinderen van de derde
graad te leren ontdekken dat natuurlijke en/of historische gegevens en elementen van de plaatselijke
samenleving, het uitzicht en/of de inrichting ervan beïnvloeden (cf. doel 9.13).
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Die ontdekking komt tot stand door kinderen typische landschapselementen te leren herkennen zoals dijken,
winkelstraten, woonwijken, industrieterreinen, weiden, akkers en dergelijke. Net zoals in het vroegere
leerplan Aardrijkskunde blijft de opdracht erin bestaan om eerst de eigen streek te verkennen. Nadien volgen
twee andere streken om door vergelijking het kenmerkende van die streken te ontdekken. Het gaat dan wel
niet meer om zogenaamde ‘aardrijkskundige’ streken waarbij vooral de bodem het criterium was. Steeds
meer ‘menselijke’ activiteiten bepalen immers of een bepaald gebied al dan niet als streek wordt herkend. In
het woordenboek omschrijft Van Dale geografie als de wetenschap betreffende de ruimtelijke ordening op
het vlak van fysische en sociale verschijnselen van en op de aardoppervlakte. Dus zou je een geografische
streek kunnen omschrijven als een gebied waar op het vlak van fysische en sociale verschijnselen in verband
met ondergrond, bodem, bewoning, landbouw, industrie, toerisme … een zekere eenheid, overeenkomst of
gelijkenis te vinden is.
Die menselijke activiteiten situeren zich op verschillende domeinen. We denken dan aan de verschillende
bestaansdimensies waarin het leergebied Wereldoriëntatie is onderverdeeld. Alhoewel het niet de bedoeling
is kinderen de termen levensonderhoud, zingeving ... aan te leren, zullen we toch begrippen uit die dimensies
als beïnvloedende aspecten hanteren. We denken dan aan termen als arbeid, geloof, kunst, instellingen en zo
meer. Hierbij voegen we een voorbeeld waarmee we die verschillende dimensies kunnen bevragen.

Hoe zorgen de mensen voor hun dagelijks bestaan?
Hoe geven ze zin aan hun bestaan?

Op welke wijze gaan ze om met schoonheid en kunst?
Hoe gaan ze om met mekaar?

Via welke regels en instellingen organiseren ze het samen leven?
Hoe zorgt de techniek voor meer comfort?
Hoe gaan ze om met de natuur?

Wat maakten ze reeds allemaal mee in het verleden?
Hoe hebben ze hun leefruimte ingericht?
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Zich in de ruimte leren bewegen

(9.14 - 9.18 – 9.19)

Zich in de ruimte leren bewegen heeft voornamelijk te maken met mobiliteit:
- ruimte innemen,
- zich verplaatsen in een bepaalde richting,
- daarbij een bepaalde snelheid ontwikkelen,
- weet hebben van gevaarlijke plaatsen,
- voor anderen zichtbaar zijn,
- reactiesnelheid,
- evenwicht,
- gevoel voor coördinatie
- …
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Allemaal doelstellingen die we eveneens terugvinden in het leergebied Bewegingsopvoeding. Zich bewegen
in de ruimte is bovendien gebonden aan afspraken in het algemeen en in het bijzonder die welke opgenomen
zijn in het schoolreglement. We denken dan aan gedrag op de speelplaats, in een lokaal, in de gang, in het
zwembad, …
Zich in de ruimte leren bewegen krijgt verder een bijzonder accent. Het is in onze samenleving belangrijk dat
de motorische ontwikkeling de mobiliteit van kinderen ten goede komt in het verkeer. We volstaan hier met
te verwijzen naar het leerplan ‘Bewegingsopvoeding’ (VVKBaO, 1998) en het deelleerplan ‘Muzische
opvoeding – bewegingsexpressie’ (VVKBaO, 1999), waarin een schat aan informatie is te vinden om
kinderen te leren zich te bewegen.
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Een reisweg leren uitstippelen

(9.20 – 9.21)

Vooreerst is het belangrijk dat kinderen leren omgaan met allerhande pictogrammen.

©

Vanaf de tweede graad zullen we hun eveneens een te volgen weg tussen twee plaatsen in de eigen omgeving
leren beschrijven en die leren aanduiden op een plattegrond.
In de derde graad breiden we de te volgen weg uit tot een reisweg op een wegenkaart en – afhankelijk van
hun competentie in de lessen Wiskunde – laten we de afstand ervan ook berekenen.
Voor routes met het openbaar vervoer zullen we hun functioneel gebruik leren maken van allerhande
mededelingen en dienstregelingen op borden, in spoorboekjes, op de websites van NMBS en De Lijn…
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5

Hoe geven we aanzetten tot zelfstandig leren?
Leren leren leidt ertoe dat kinderen geleidelijk aan meer en meer zelfstandig
leren. Dat staat in schril contrast met de tijd toen de leerkracht de manier
van leren invulde met het louter zelf bepalen van de leerinhoud, vrijwel
enkel doceren als werkvorm gebruikte en de bevraging uitsluitend via
werkblaadjes en papieren toetsen deed.
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Het hoe en het wat kunnen echter ook mee ingevuld worden door de
leerlingen zelf, zij het met in achtneming van een aantal factoren. Zowel
leerkracht als leerlingen moeten daar kunnen ‘ingroeien’
We zetten een aantal van die factoren op een rij en duiden ze hier
voornamelijk in het kader van Wereldoriëntatie. Dat betekent geenszins dat
dergelijke aanpak uitsluitend dient voor het leergebied Wereldoriëntatie.
Integendeel, de hedendaagse didactiek is algemeen geldend en overstijgt de
indeling in leergebieden.

Een krachtige leeromgeving

De gewijzigde aanpak door de leerkracht wordt gewoonlijk gevat in de term
‘krachtige leeromgeving’. Didactische principes die voor een krachtige
leeromgeving kunnen zorgen, zijn dan:
- rekening houden met de kinderen
- rijke thema’s aanbieden
- werkelijkheidsnabij werken
- realistische situaties benaderen
- exemplarisch werken
- de beleving centraal stellen.
Nadere toelichting over die principes vinden we ruimschoots terug in het
leerplan zelf onder de titel ‘Hoe pakken we dat aan?’

Krachtige instructietechnieken Daarnaast staat de leerkracht ook nog een aantal ‘krachtige instructietechnieken’ ter beschikking. Alhoewel het doceren en uitleggen nog steeds
hun diensten bewijzen, zijn het niet steeds en voor alles de meest
aangewezen werkvormen.
Er zijn ook andere manieren om als leerkracht op te treden.
- We tonen kinderen hoe wij als leerkracht een probleem aanpakken of
we doen voor hoe wij als leerkracht een opdracht uitvoeren.
Ondertussen leggen we expliciet uit welke stappen we zetten en wat we
daarbij allemaal overdenken.
Om te weten in welke ‘geografische’ streek onze gemeente ligt, heb ik
een kaart nodig. Ik neem daarvoor mijn atlas en kijk in het
kaartenregister. Op pagina 23 onderaan vind ik dan de kaart die ik
nodig heb.

-

We schotelen kinderen een probleem voor en laten hen gedurende een
redelijke tijd oplossingen bedenken en uitproberen om dan de gevonden
oplossingen met elkaar te vergelijken en ze naar waarde te schatten.
We geven de kinderen de opdracht een toestel te ontwerpen waarmee
we de windsnelheid kunnen beschrijven (en meten). In kleine groepjes
gaan ze aan het werk. Als de verschillende constructies zijn
uitgeprobeerd, krijgt elk groepje de gelegenheid zijn product voor te
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stellen aan de grote groep. Dan volgt er een klassengesprek, waarbij
elke oplossing zowel positief als negatief beoordeeld wordt. Zo kan een
windmeter wel origineel van opvatting zijn, maar technisch niet bestand
tegen een windsnelheid van meer dan 50 km/uur.
-

We geven kinderen kansen tot het inoefenen van vaardigheden en we
‘coachen’ hen daarbij door ze individueel zowel aan te moedigen voor
wat ze reeds goed doen als te bevragen over wat ze nog niet goed
kunnen, met de bedoeling samen met hen uit te zoeken hoe ze die
moeilijkheid kunnen overwinnen.

©

In de klas van juf Ann is het de gewoonte dat bij groepswerk de
verschillende groepstaken niet altijd door dezelfde kinderen worden
opgenomen. Zo is Jef vandaag niet de leider ook al is hij graag haantje
de voorste. Tijdens de uitvoering van de opdracht komt het tot een
conflict met Anja, die vandaag de leiding heeft. Juf Ann wordt erbij
gehaald. Ze laat de kinderen eerst ieder om beurt hun versie van het
verhaal vertellen. De anderen mogen dan niet onderbreken. Vervolgens
wijst ze de groep op de ‘rechten en plichten’ van elk groepslid en laat
dat zeer concreet vertalen naar hun eigen groepstaak. Ze laat het dan
aan de kinderen over om samen een oplossing te zoeken onder leiding
van Anja en met ondersteuning van de juf.

-

We begeleiden kinderen bij een aantal oefeningen door eerst sterk
sturend op te treden om dan geleidelijk het initiatief meer en meer aan
hen over te laten.
Meester Herman brengt in het begin van het vijfde leerjaar de tijdband
van de West-Europese geschiedenis aan met de nodige feiten en
belangrijke personen binnen het thema ‘Macht’. In een volgend thema
rond ‘Wonen’ stelt hij de onderdelen van de tijdband ter beschikking
van de klas en bevraagt de kinderen klassikaal bij de opbouw ervan. In
het derde thema ‘Licht en donker’ plaatst hij de kinderen voor de
uitdaging zelf de tijdband te construeren en beperkt hij zijn rol tot het
individueel begeleiden.

-

We geven kinderen de gelegenheid om met en van elkaar te leren door
hen samen opdrachten te laten uitvoeren, met elkaar te laten bespreken
hoe ze iets uitvoeren en op welke wijze ze met bepaalde moeilijkheden
omgaan…
In elk van de voorgaande voorbeelden vinden we die instructietechniek
verweven in het groepswerk en het klassengesprek.

Stimulerende tussenkomsten

Door zijn rol gevarieerd in te vullen stimuleert de leerkracht de kinderen op
drie verschillende gebieden.
- Actie-stimulerend: hij lokt de leerlingen uit hun ‘tent’ met uitdagende
materialen, brengt hen in contact met nieuwe dingen, laat hen tot
ontdekkingen komen door gerichte vragen te stellen zodat een activiteit
een tweede adem krijgt…
- Denken-stimulerend: hij stelt de vragen zó dat kinderen voor problemen
komen te staan waarbij ze aan het denken gaan, hij brengt informatie
aan en licht die toe, reikt hen stappenplannen aan die ze kunnen
uitproberen…
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-

Communicatie-stimulerend: hij geeft antwoorden op hun vragen naar
het hoe en waarom van de dingen, nodigt hen uit hun ervaringen mee te
delen, verrijkt datgene wat de kinderen met eigen woorden vanuit hun
eigen verhaal weten te vertellen.

Een leerkracht die zijn thema of project gestalte geeft via een brede waaier
van interactieve werk- en organisatievormen stimuleert kinderen zowel tot
actie, tot (na)denken als tot communicatie. Voor een nadere toelichting over
die werkvormen verwijzen we naar het hoofdstuk over de interactieve
aanpak.

Flexibel gebruik van
organisatievormen

©

Met sommige van die werkvormen mikken we op de hele klassengroep.
Andere daarentegen kunnen we maar uitvoeren als we de hele groep
opsplitsen in kleinere (onderzoek)groepjes of als we de kinderen de
opdrachten laten uitvoeren met één partner. Het leereffect verhoogt nog als
we voor de nabespreking de kinderen herverdelen in ‘leergroepen’. Die
leergroepen bestaan dan uit leerlingen van verschillende onderzoeksgroepjes. Dat maakt alleszins de communicatie binnen de kleine groep meer
direct en activeert aldus het leerproces. Er zijn ook werkvormen waar elk
kind voornamelijk individueel aan de slag moet en er zijn werkvormen waar
zelfs klassenoverstijgend gewerkt kan worden. Flexibel en functioneel
daarmee leren omgaan is hier de boodschap voor de leerkracht.
Daarnaast is er ook een heel aantal materiële voorzieningen die kunnen
bijdragen tot zelfstandiger leren leren. Naast allerhande ‘media’ die
omstandig toegelicht worden in het leerplan zelf, is vooral de inrichting van
het leslokaal een belangrijke factor. We denken dan onder meer aan
volgende elementen.

-

-

-

-

We richten het lokaal in tot een gezellige klas die uitnodigt maar ook
rust brengt. We laten niet na om kleur en versiering met onder meer
eigen werk van de kinderen in het lokaal binnen te brengen. We richten
een aantal ‘hoeken’ in zoals een exploratietafel, een toontafel, een
documentatiehoek… Pictogrammen functioneren daarbij als
wegwijzers.
We zorgen voor meubilair dat snel, veilig en eenvoudig verplaatsbaar is.
We zorgen voor een aantal tijdbanden, takenborden… en andere
‘groeiende’ denkstructuren en zorgen ervoor dat ze op kindhoogte zijn
aangebracht.
We stellen gevarieerd werkmateriaal in voldoende aantal ter
beschikking en we zorgen ervoor dat kinderen zelf bij het materiaal
kunnen.
…

Kinderen een positief zelfbeeld Naast werkvormen en materiële voorzieningen speelt het affectieve aspect
voorhouden
een voorname rol. De motor van alle leren is immers het positieve zelfbeeld.
Willen we het leerproces op gang houden, dan zullen we als leerkracht oog
hebben voor de wijze waarop we met kinderen omgaan. We zullen kinderen
laten aanvoelen dat ze de moeite waard zijn, erbij horen, een plaats hebben
in de groep. We zullen waken over hun succes- en faalervaringen, hen
bevestigen in hun zijn en kunnen, hen laten ervaren dat ze op ons begrip
kunnen rekenen en onze hulp krijgen om moeilijkheden en pijnlijke
ervaringen te verwerken.
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Vragen stellen

Een belangrijk aspect hierbij is het vragen stellen. Merk het verschil op
tussen ‘Hoeveel antwoorden heb je juist?’ en ‘Wat heb je geleerd?’ Met de
eerste vraag hebben we enkel oog voor het eindresultaat. Bij de tweede
vraag geven we aan dat we vooral aandacht hebben voor het leerproces.
Willen we kinderen stimuleren tot actie, tot nadenken, tot communicatie dan
zullen we voornamelijk volgende vragen aan hen stellen.
-

Welk probleem heb je al eens opgelost dat daar op lijkt?
Heb je al geprobeerd er een tekening, een tabel, een lijst bij te maken?
Waar hoef je voorlopig geen rekening mee te houden?
Waaraan merk je dat de oplossing die je gevonden hebt, een goede
oplossing is?
Welk hulpmiddel kun je (nog) gebruiken?
Hoe zou jij dat probleem formuleren?
Welke opeenvolgende stappen zet je om het probleem op te lossen?
Wat leerden we reeds dat we hier misschien ook kunnen gebruiken?
Wat stel je vast als je de gevonden oplossing controleert?
Welk nut heeft het om door te gaan als je voelt dat je toch niet opschiet?
Wat denk je van dit voorstel: als je nu van voren af aan alles nog eens
op een rijtje zet om dan een andere weg in te slaan?
Bij welke stap loopt het telkens mis?
Volgens welk plannetje ga je te werk?
Wat zou je kunnen doen om je niet zoveel te laten afleiden?
Op welke manier kan jij je werk beter spreiden?
Waarom verloopt het opruimen bij jou niet zo vlot?
Hoe zul jij je voelen als je straks aan de anderen kan tonen dat je het
opgelost hebt?

©
-

Naast het bevragen van kinderen, is het ook raadzaam om hen volgende
vragen zelf te leren stellen en er een antwoord op te laten zoeken!
Bij het begin van een opdracht gaat het om vragen als:
-

Wat moet ik doen?
Hoe ga ik het doen?
Wat ken ik al? Wat kan ik al?
Welke middelen heb ik daarvoor nodig?

Tijdens het uitvoeren van de opdracht gaat het om andere vragen:
-

Hoe doe ik het?
Hoe gebruik ik de hulpmiddelen?

Na de uitvoering komen dan volgende vragen nog aan bod:
-

Hoe heb ik het gedaan?
Hoe heb ik de hulpmiddelen gebruikt?
Wat vind ik ervan?
Heb ik gedaan wat van mij verwacht werd?
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Enkele praktijkvoorbeelden
We bespreken nu twee praktijkvoorbeelden. Beide hospiteerbeurten zijn op
videoband gemonteerd. Wie over de videomontage ‘Wereldoriëntatie 2000’
beschikt, kan dus zelf eerst op bezoek gaan bij beide leerkrachten. Bij de
hierna volgende bespreking geven we telkens aan welk aspect van leren
leren in de activiteit zit ingebouwd. In de linkerkolom geven we dat aan met
een trefwoord dat verwijst naar het bedoelde (tussen)doel, gevolgd door een
cijfercode. Bij elke activiteit kunnen er ook nog andere doelen
vooropgesteld worden, maar die maken nu niet het voorwerp uit van deze
toelichting.

6.1

©

Op bezoek in een tweede leerjaar

Keuze maken (8.7 – 2°str.)

Zelfstandig
willen
leren (0.8)
Meer
willen weten
(0.1)
Verbanden leggen (0.8 – 5°str.)
Zich verstaanbaar uitdrukken
(0.6)

Initiatief
nemen weten
(0.8 – 1°str.)
Meer willen
(0.1)

Het thema gaat van start met het kiezen van een thema. Er staan vier thema’s
op het bord. De twee thema’s die reeds aan bod kwamen, staan aangekruist.
De leerkracht bouwt een moment in waarbij de kinderen hun voorkeur
mogen uitspreken voor één van de resterende thema’s. De voorkeur van de
kinderen gaat uit naar ‘speelruimte’. Het thema ‘het bos’ zal daarna aan de
beurt komen. ‘Kiezen, waarna de meerderheid beslist’ is voor de kinderen
een hele ervaring.
In het videofragment gebeurt het verzamelen van ideeën aan de hand van
een webschema. Op het ogenblik dat de leerkracht oordeelt dat er
voldoende speelgoed en speeltuigen zijn opgesomd, komt een belangrijk
aspect van haar rol als leerkracht aan bod. Ze stuurt bij, stimuleert de
kinderen om verder te denken, vult aan met eigen accenten, en moedigt hen
aan om nu plaatsen op te noemen waar er kan en mag gespeeld worden.
Met andere woorden, ze verruimt de ideeën van de kinderen door gerichte
vragen te stellen.
Vervolgens gaan de kinderen in een kring zitten. Tijdens dit gesprek nodigt
de leerkracht de kinderen uit mogelijke activiteiten voor te stellen. De
leerkracht inventariseert die en (cf. haar rol als leerkracht) voegt er zelf nog
een aantal aan toe. Op die manier krijgen de kinderen zicht op wat er hen
de komende dagen te wachten staat.
In het videofragment zien we de leerkracht een aantal voorbereidingen
treffen zoals documentatie opzoeken, afspraken maken en zo meer.

Nauwkeurig
waarnemen
(0.9)(0.9)
Nauwkeurig
waarnemen

De eerste verkenningsactiviteit bestaat erin dat de leerkracht met haar
kinderen op stap gaat in de omgeving van de school, op zoek naar plaatsen
waar wel en waar niet kan of mag gespeeld worden. De aandacht gaat
daarbij ook naar doelen in verband met verkeerseducatie en met regels en
afspraken, onder andere wat betreft het rein houden van de omgeving.
Daarna komen andere activiteiten aan bod om het thema verder te
verkennen. Vooral dan om nieuwe ervaringen op te doen en om
vaststellingen te formuleren.

Planning (8.7)

Nauwkeurig waarnemen (0.9)
Afspraken naleven (0.5 – 3°str.)

Daarvoor organiseert de leerkracht in dit voorbeeld hoekenwerk. Vijf
opdrachten worden daarbij zelfstandig door de kinderen uitgevoerd in een
zelfgekozen volgorde. Die opdrachten zijn:
- het beluisteren van een verhaal,
- Monopoly-junior,
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Creatief zijn (0.7 – 6° str.)
Zelfstandig willen leren (0.8)
Vergelijken (0.11)

-

het ontwerpen van een eigen speelplaats,
het invullen van het grondplan van de (onlangs vernieuwde)
speelplaats
- en een sorteeroefening met afval.
Telkens als een leerling klaar is met een opdracht, zet die een kruisje achter
zijn naam in de juiste kolom.
Met nog enkele andere activiteiten krijgen kinderen de kans om al hun
indrukken te verwerken. Ze mogen die uiten via een tekening, een
tentoonstelling en zo meer.

©

Rekening houden met
schoonheidsaspecten
(3.5)
Tentoonstellen
Zelfstandig willen leren (0.8)

Regels afspreken (0.5 – 7°str.)

Verslag uitbrengen (0.15 – 1°str.)
Constructief kritisch zijn (4.13)

Nadenken over wat nu geleerd werd zal daarbij niet achterwege blijven. Zo
komen achtereenvolgens volgende activiteiten aan bod:
- het opstellen van passende regels en afspraken voor een aantal
speelruimtes,
- het invullen van de wandelroute met aanduiding van (on)geschikte
plaatsen om te spelen,
- het navertellen van het beluisterde verhaal,
- het schrijven van een brief aan de burgemeester.
Als afronding van het thema peilt de leerkracht naar het inzicht van de
kinderen door hen enkele vragen schriftelijk te laten beantwoorden.

Onderwijsleergesprek
Terugblikken
(8.7 – 1°str.)

Ten slotte bespreken ze samen nog eens de activiteiten die in de voorbije
dagen uitgevoerd werden. Die activiteiten worden vervolgens op een
weeklijn geplaatst, eerst klassikaal en achteraf als een individuele
invuloefening.
Het bezoek aan het tweede leerjaar eindigt met een fragment waarin de
leerkracht allerlei gegevens noteert in haar ‘evaluatieschrift’.

6.2

Op bezoek in een zesde leerjaar

We gaan nu op bezoek in een zesde leerjaar waar gewerkt wordt rond het
thema ‘Vervoer’.
Een thema als ‘Vervoer’ wordt hier niet enkel aardrijkskundig of
geschiedkundig uitgewerkt, maar naast aspecten van de bestaansdimensies
ruimte en tijd, zorgen aspecten uit de technische, maatschappelijke en
andere dimensies voor een zinvolle invulling. Zelfs de lessen van Taal,
Wiskunde en andere leergebieden vinden hierbij aansluiting, wat evenwel
geen ‘must’ is.
De keuze van het thema en de voorbereiding in de klas verlopen als volgt.
Inleidend vertelt de leerkracht kort hoe de keuze op het thema ‘Vervoer’ is
gevallen. Ze verwijst naar ervaringen/ vaststellingen van voorgaande jaren
en naar de tijd die aan het thema gespendeerd kan worden.

Verbanden leggen (0.8 – 5°str.)

Ze nodigt de kinderen uit door middel van een woordspin eerst ideeën voor
zichzelf te noteren. Vervolgens worden die op het bord verzameld. Alle
kinderen krijgen de kans om aan bod te komen. De leerkracht geeft
structuur aan de gegevens die de kinderen aanbrengen. Herhalingen
worden vermeden, soms wordt een idee anders geformuleerd.
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Nadenken over keuzes (2.10)
Meer willen weten (0.1)

Vragen stellen (0.10)

Bij het bekijken van het resultaat komen ze tot het besluit dat ze een keuze
zullen moeten maken. De juf gaat uit van twee vragen.
- Waarover willen jullie meer weten?
- Wat staat er ons te doen?
Tijdens het daaropvolgend klassengesprek worden een aantal ideeën
geopperd en voorstellen gedaan. Zo wordt een bezoek aan de luchthaven
niet behouden, maar een bezoek aan het auto- en legermuseum wel. Ook
een bezoek aan de stelplaats van MIVB kan plaatsvinden. Telefonische
afspraken zetten de planning op punt. Na enkele pogingen om een goede
titel te vinden, valt de keuze op ‘Te land, ter zee en in de lucht’. De
leerkracht doet ten slotte een oproep naar de leerlingen om materiaal te
verzamelen en ter beschikking te stellen van de klas.
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Plannen (8.7)
Zich verstaanbaar uitdrukken
(0.6)
Informatiebronnen hanteren
(0.13)

Aan de hand van het webschema bereidt de leerkracht het thema verder
voor door overleg te plegen met de duopartner. Samen plannen ze de
activiteiten en trachten ze zich zo goed mogelijk te documenteren. Ook het
opzoeken van leerplandoelen geeft mee richting aan de planning van de
activiteiten. In andere leergebieden zal zo goed mogelijk op hetzelfde
thema worden ingespeeld.

Vooruitblikken (8.7)

De eigenlijke uitvoering van het thema gaat van start met een overzicht van
de geplande activiteiten en de bedoelingen die de leerkracht daarmee heeft.
Zo weten de kinderen wat hen te wachten staat en wat er van hen verwacht
wordt. Met behulp van een gepaste kaart wordt de uitstap voorbereid.

Nauwkeurig waarnemen (0.9)

Vervolgens gaan ze op stap met het openbaar vervoer naar de stelplaats van
de metro, het automuseum en het legermuseum. Een hele trip voor een rijk
gevulde dag.

Contractwerk (8.7 – 5°str.)
Zelfstandig willen leren (0.8)

Daarna is het moment aangebroken om aan het contractwerk te beginnen.
Vooreerst zet de leerkracht de doelstellingen van deze werkvorm nog eens
op een rijtje. Ook de werkplanning komt aan de beurt, samen met een
aantal tips waarmee de leerkracht inspeelt op wat zij de vorige keer heeft
opgemerkt en nu wil bijsturen.
Dan gaat iedereen aan de slag. Zo moeten de kinderen de volgende
opdrachten afwerken binnen de voorziene tijd:
 een luisteroefening
 een opzoekwerk
 een vraagbaak
 een kruiswoordraadsel
 kentekens van landen herkennen
 een zweefvliegtuig maken
 een fotospel
 een constructie maken
 een oefening op de pc
 een kijkopdracht bij de video
 een natuurkundige proef

Nauwkeurig waarnemen (0.9)
Infobronnen hanteren (0.7)
Problemen oplossen (0.7)

Creatief zijn (0.7 – 7°str.)

Nauwkeurig waarnemen (0.9)

Tijdens een aparte activiteit krijgen de kinderen de gelegenheid om een
gedicht in verband met het thema in te oefenen of er zelf één te maken.
Een blindemanspel biedt de kinderen de kans om het begrip ‘vervoer’ ook
eens vanuit een totaal andere invalshoek te benaderen.
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Problemen aanpakken (0.7)

In nog een andere activiteit staat de dimensie ‘Mens en techniek’ centraal.
Aan de hand van een handleiding kiezen de kinderen het geschikte
materiaal en gereedschap om daarmee een constructie die ze ‘helikopter’
noemen, stap voor stap juist en veilig uit te voeren.
Ook de Franse les kadert binnen het thema.

Zich verstaanbaar uitdrukken
(0.6)

Tijdens een activiteit die aansluit bij de dimensie ‘Mens en tijd’ wordt
vooral geoefend in het correct situeren van een aantal uitvindingen en
vervoermiddelen op de tijdband.

Terugblikken (8.7)

Het thema wordt afgerond door de kinderen te laten terugblikken zodat ze
een totaaloverzicht hebben. Een belangrijk moment is daarbij een
schriftelijke peiling waar het kan, mondeling of op een andere manier als
het moet, vooral dan bij doelen waarvoor reeds een resultaat van de
kinderen wordt verwacht. Het orgelpunt van het leerproces blijft de
bevraging van de kinderen zelf.
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Nadenken over eigen leerproces Na het schriftelijk beantwoorden van een aantal vragen, waarbij vooral
(0.8 – 4° str.)
gepeild wordt naar de beleving van de kinderen, volgt daarover een

kringgesprek.

Verslag uitbrengen (0.15)

Vervolgens werken de kinderen aan een krant, waarin voornamelijk de
leeruitstap in de kijker wordt geplaatst.
Ter afronding zien we nog een fragment van de herhalings– of syntheseles.
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Hoe geeft een schoolwerkplanning vorm aan leren leren?
In de voorafgaande hoofdstukken is het ons voornamelijk te doen geweest
om invulling te geven aan een rode draad doorheen ons basisonderwijs. We
hebben daarbij nogal wat toelichting gegeven bij het gebruik van
denkstructuren binnen het leergebied Wereldoriëntatie.
In dit laatste hoofdstuk willen we die prioriteit omzetten in een echte
schoolwerkplanning. Daarmee willen we een hand reiken aan de directeur,
de interne of externe begeleider. We willen hen ondersteuning bieden bij het
op weg gaan met het team dat ervoor kiest om op het niveau van de school
de denkontwikkeling in haar dagdagelijkse praktijk een plaats te geven.

©

Een eerste stap is dan een verkenning van de inhoud. Een tweede stap
bestaat in het kijken naar hoe het kan en hoe we het er zelf van afbrengen.
Een derde stap bestaat in een gedetailleerde bespreking van de eigenlijke
inhoud. In een vierde stap volgt dan het zelf uitproberen om zo de eigen
praktijk te verbeteren. De vijfde en laatste stap bestaat in het vastleggen van
afspraken rond opvolging, beoordeling, bijsturing, uitbreiding, verdieping,
afronding.
De suggesties die we hier aanreiken, hoeven niet allemaal uitgevoerd te
worden en evenmin in de aangegeven volgorde. Wel is het aan te raden
meerdere activiteiten te spreiden over verschillende bijeenkomsten en
werkmomenten. Het is belangrijk het tempo en de hoeveelheid aan te passen
aan de verwerkingsmogelijkheden van het eigen team. Daarbij hebben we
niet enkel oog voor de draagkracht van het team als groep maar ook voor
die van elk teamlid in het bijzonder.
Vooreerst trachten we iedereen in dezelfde richting te laten kijken. Daarbij
is de uitgangsvraag hoe elk teamlid op golflengte kan geraken en waar we
daarvoor het best te rade gaan.
Als alle neuzen in dezelfde richting staan, nemen we het best een kijkje in
de realiteit waarbij ook de eigen praktijk aan een onderzoek wordt
onderworpen. We doen allicht al veel goed zonder dat we er ons van bewust
zijn. Hoog tijd dus om onszelf professioneel correct te kunnen inschatten en
ons positief zelfbeeld wat bij te kleuren. Een gedetailleerde bespreking van
een paar denkstructuren dient verder als inleiding om er nadien zelf enkele
uit te werken en in praktijk te brengen. Alle afspraken omtrent de geplande
prioriteit die naar aanleiding van deze schoolwerkplanning tot stand komen,
geven we ten slotte een plaats binnen het eigen schoolwerkplan.

7.1

Op golflengte geraken

Om als team met elkaar te kunnen communiceren, dienen we op dezelfde
golflengte te zitten. Het is dus belangrijk om na te gaan welke opvattingen
er bij de teamleden leven omtrent de ontwikkeling van het denken bij
kinderen. Die denkontwikkeling vatten we samen onder de noemer ‘leren
leren’. Een vruchtbare werkwijze bestaat erin om het team rond de tafel te
zetten en de collega’s eerst vrij van gedachten te laten wisselen over het
onderwerp ‘leren leren’. Als het team uit een vrij groot aantal leerkrachten
bestaat, zullen we de groep uiteraard eerst opsplitsen in deelgroepen van
telkens ongeveer vijf personen. Nadien kunnen we in een plenum de ideeën
met elkaar uitwisselen.
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Nadat iedereen zo wat zijn eerste ideeën daarover heeft mogen spuien,
pakken we het onderwerp het best iets meer gestructureerd aan. In dat
werkmoment wisselen we dan van gedachten over enkele stellingen.
Volgende stellingen kunnen aan bod komen, waarvan we in bijlage 1 een
kopieerblad toevoegen:
- ‘Leren leren’ is een opdracht voor de derde graad.
- ‘Leren leren’ is tijdverlies. In het vooruitzicht van het secundair
onderwijs moeten kinderen vooral veel leerstof kennen.
- ‘Leren leren’ moet in aparte lessen aangeleerd worden.
- ‘Leren leren’ moet elk kind voor zich waar trachten te maken.
- ‘Leren leren’ is leren studeren.
Deze stellingen dienen als aanzet om de discussie over het onderwerp op
gang te trekken. De bedoeling is uiteraard te achterhalen hoe de
leerkrachten zich positioneren tegenover het onderwerp. Dat kan als volgt
verlopen.
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De deelnemers zijn verdeeld in groepen van ongeveer vijf personen. Elke
groep bespreekt één stelling onder leiding van een aangeduide voorzitter.
Ieder groepslid krijgt de gelegenheid zijn mening te verwoorden. Er wordt
door een secretaris genoteerd wat aan bod komt in het groepje. Groepjes
die snel klaar zijn, kunnen een andere stelling bespreken. Daarna geeft elke
verslaggever in plenum toelichting bij wat er gezegd werd. De
belangrijkste elementen uit de gesprekken worden samengebracht op een
bord of flap.
In een plenum kunnen de verschillende meningen in het midden gebracht
worden, afgewogen en eventueel bijgestuurd.
Daarna stellen we ons volgende vragen en zoeken we de antwoorden in het
resultaat van ons plenum. Indien nodig zetten we de teamleden terug aan
het werk om hen over die vijf vragen gericht van gedachten te laten
wisselen.
-

Welke ideeën leven er in het team over leren leren?
Hoe ver reikt onze kennis over de ruime invulling van leren leren?
Op welke golflengte zit iedereen wat betreft leren leren?
Welke kijk hebben we op de verschillende mogelijkheden om leren
leren in praktijk te brengen?
Hoe en wanneer kunnen we leren leren het best aan de orde stellen?

Dit onderdeel wordt afgerond door de tekst van het leerplan te laten
becommentariëren en af te zetten tegen de meningen die in de groep naar
voren zijn gebracht. De antwoordsleutel vinden we terug in dit
praktijkboek bij punt 3.2 ‘Op golflengte geraken’. De conclusie zal
alleszins luiden dat stappen zullen moeten worden gezet. Zo kan in de
geest van het leerplan – die steunt op de hedendaagse vernieuwende
didactiek – het aanbod van Wereldoriëntatie vorm krijgen, waarbij
allerhande aspecten van leren leren aan bod komen.
De algemeen geldende ‘boodschap’ vinden we voornamelijk terug in het
leerplan zelf (waarin ook de desbetreffende leergebiedoverschrijdende
eindtermen ‘Leren leren’ een plaats vinden). Om de inhoud van dat
document te verkennen, suggereren we een drietal activiteiten.
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In verschillende hoofdstukken van het leerplan kunnen we de tekst nemen
die expliciet toelichting brengt bij leren leren. De teamleden krijgen nu de
opdracht om in de aangegeven paragrafen van het leerplan op zoek te gaan
naar fragmenten die betrekking hebben op het onderwerp ‘leren leren’.
We verdelen de groep in verschillende groepjes. Elk groepje krijgt een
blaadje met daarop de opdracht in het leerplan op zoek te gaan naar de
tekst die verwijst naar aspecten van leren leren. Na het uitvoeren van de
opdracht kan in plenum het resultaat van het opzoekwerk bijeengebracht
worden. De synthese ervan krijgt allicht een plaats in het schoolwerkplan.
Zo’n opdracht kan er als volgt uitzien:
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Hieronder vind je een verwijzing naar het leerplan. Ga op de aangeduide
plaats op zoek naar verwijzingen in verband met aspecten van ‘leren leren’.
Hoofdstuk 1 Wereldoriëntatie: een engagement
- Het aanbod (pag.7)
- 1.3 Onze visie op goed onderwijs: enkele consequenties (pag. 12, 1°str.)
Breng het citaat voor de groep en licht toe welk(e) aspect(en) van ‘leren
leren’ jullie daarin onderkennen.
Met elk van de volgende aanduidingen kunnen gelijkaardige opdrachten
opgesteld worden:
Hoofdstuk 2 Onze visie op wereldoriëntatie
2.3 Vooral thematisch én soms cursorisch
- werken met thema’s en projecten (pag. 18)
- maar geen zaakvakken meer … (pag. 20)
Hoofdstuk 3 De beginsituatie
3.1 Het kind als uitgangspunt (pag. 23)
- ideeën, voorstellingen van kinderen
- vragen van kinderen
- ontwikkeling stimuleren

Hoofdstuk 4 Doelen en inhoud
4.0 Overkoepelende doelstellingen (pag. 33)
- basisattitudes
- basisvaardigheden
- bepaalde doelen uit de dimensies
Hoofdstuk 5 Hoe pakken we dat aan?
5.2 Didactische principes
- werk exemplarisch (pag. 131)
- gericht op leren leren (pag. 132)
- ga uit van realistische situaties (pag. 132)
- een veilig klimaat (pag. 133)
- horizontale verbanden (pag. 134)

5.3 Werk-, organisatie- en groeperingsvormen
- activerende werk- en organisatievormen (pag. 135)
5.4 Media (pag. 137/138)
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Hoofdstuk 6 Evalueren
- van de evolutie bij de leerlingen (pag. 139)
Een andere activiteit kan erin bestaan de eindtermen meer expliciet te
benaderen. Volgende vragen kunnen daarbij van nut zijn (waarvan de
antwoorden terug te vinden zijn in punt 3.2.2 van dit praktijkboek
‘Concordantie met de eindtermen’).
- Wat staat in de eindtermen rond ‘leren leren’ aangegeven ?
- Welke eindtermen hebben te maken met het leren hanteren van
vaardigheden?
- Welke eindtermen hebben te maken met het reguleren van de eigen
denk- en leerprocessen?
- Welke eindtermen hebben te maken met leerhoudingen?
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Ook volgende vragen kunnen aan bod komen:
- Welke eindtermen situeren zich op kennisniveau?
- Welke eindtermen situeren zich op inzichtniveau?
- Welke eindtermen situeren zich op vaardigheidsniveau?
- Welke eindtermen situeren zich op attitudeniveau?
- Waar vinden we de eindtermen ‘Leren leren’ terug in ons leerplan
Wereldoriëntatie?

7.2

Hospiteren

In een tweede werkmoment van onze planning gaan we in op activiteiten
zoals ze in de praktijk te zien zijn.

Suggestie 1

Suggestie 2

We kunnen hiervoor dankbaar gebruik maken van de video
‘Wereldoriëntatie 2000’, die ter ondersteuning van het nieuwe leerplan
werd samengesteld. Hierop staan twee praktijkvoorbeelden, waarin onder
andere verschillende activiteiten aan bod komen. In elk van de voorbeelden
kunnen we aspecten van leren leren ontdekken. Volgende suggesties
kunnen daarbij zinvol zijn.
Zorgvuldig kiezen van thema’s en projecten betekent dat je als leerkracht
de leerinhouden uitzuivert, minder overladen maakt en niet al te zeer
bekommerd bent om de inhoudelijke volledigheid van het aanbod.
Exemplarisch leren aan de hand van enkele goedgekozen voorbeelden is de
stelregel. Dat betekent dat je ervoor zorgt om de transfer van
basisbegrippen, inzichten, denkkaders, vaardigheden … naar andere
situaties uitdrukkelijk onder de aandacht te brengen. In deze opdracht
zoeken de aanwezigen in het getoonde voorbeeld:
- naar momenten waar de leerkracht die transfer uitdrukkelijk aan bod
brengt,
- naar mogelijkheden binnen dat thema waar zij zelf die transfer
uitdrukkelijk onder de aandacht zouden brengen.

Suggestie 3

Zorgvuldig kiezen van thema’s en projecten betekent ook dat je als
leerkracht veel kansen biedt om stil te staan bij en na te denken over het
eigen handelen en de eigen mogelijkheden. Volgende vragen zijn dan niet
uit de lucht (cf. leerplandoel 0.8):
- Waarom doe ik dat?
- Waarom doe ik dat zo?
- Waarom loopt het fout?
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- Weet ik nu wat ik wil weten?
- Hoe kan ik in het vervolg vermijden dat …?
- Wat kan ik?
- Waarom kies ik voor …?
- Hoe reageer ik op …?
- Hoe denk ik over …?
- …
De opdracht bestaat hier in het zoeken:
- naar momenten waar al dan niet expliciet uitgesproken door de leerkracht
of een leerling, op die vragen naar een antwoord wordt gezocht,
- naar mogelijkheden waar jij dergelijke vragen aan de orde zou stellen.

Suggestie 4

Suggestie 5

Suggestie 6

7.3
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Het didactisch principe ‘werken met werkelijkheidsnabije situaties’
betekent onder andere dat de beleving van kinderen centraal wordt gesteld.
Dat houdt in dat kinderen de kans krijgen:
 verwonderd te zijn en dat te uiten,
 allerlei te ervaren,
 van alles waar te nemen,
 een aantal zaken mee te maken,
 vele dingen te doen,
 een aantal vragen die ze zich stellen, te onderzoeken.
Hier bestaat de opdracht erin:
- concrete fragmenten te laten distilleren en ze te laten toelichten,
- de deelnemers mogelijkheden, die zij zelf in één of meerdere thema’s in
hun klas inbouwen, te laten formuleren en toe te lichten.
‘Mikken op een brede zorg’ heeft te maken met:
- het scheppen van een veilig klimaat,
- aandacht besteden aan een positieve sfeer waarbij dynamisch-affectieve
doelen dagdagelijks beleefd worden,
- de leerweg die elk kind aflegt en die niet voor ieder kind dezelfde hoeft
te zijn,
- differentiëren naar tempo,
- differentiëren naar doelen.
De opdracht hier kan als volgt luiden: kies voor elk (of één) van de
genoemde aspecten een fragment en verantwoord uw keuze.
Naast de variatie in werkvormen is er ook de mogelijkheid de kinderen
flexibel te groeperen. Zo zijn er volgende mogelijkheden: klassenoverstijgend, klassikaal, in groepjes (al of niet complementair), met een
partner of individueel. De opdracht hier bestaat erin de getoonde
activiteiten te bekijken en ze te ordenen naar de verschillende groeperingsvormen.

De (eigen) praktijk aftasten

In het leerplan ‘Onze visie op goed ondewijs’ staat als één van de vele
consequenties die voortvloeien uit onze visie op de wereld en uit ons
vormingsconcept, volgend aandachtspunt : ‘In wereldoriëntatie dienen we
meer nadruk te leggen op het leren van kaders …’ We hebben zojuist enkele
fragmenten van een praktijkvoorbeeld bekeken. We gaan nu eens even naar
de eigen praktijk en behouden twee of meer denkkaders. We formuleren ze
in enkele korte bewoordingen zoals in punt 3.5.1. Ook denkkaders uit de
video, die we in de eigen praktijk toepassen, mogen we noteren.
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Voor deze opdracht werken we het best eerst in kleine groepen.
Vervolgens bespreken we twee of meer denkkaders, die we hebben
samengebracht (video en klaspraktijk) en die samenhoren onder eenzelfde
aspect van leren leren. We laten de leerkrachten ook verwoorden waarom ze
die samennemen. Volgende vragen kunnen daarbij richtingggevend zijn:
- Waarom neem je die bepaalde denkkaders samen ?
- Welk aspect van leren leren heb je gehanteerd als criterium?
- Hoe zou je dat criterium nog anders kunnen verwoorden ?
- Welke verschillende criteria zullen we in het oog moeten houden om
voor een bepaalde doelstelling een gepast denkkader te kiezen ?
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Dan presenteren we hen het werkblad (zie bijlage 2), waarbij volgende
criteria gebruikt worden om te rubriceren: wat (k-i-v-a), hoe en hoe ik. Als
antwoordsleutel kunnen we hier gebruik maken van punt 3.5.2, waarin een
aantal denkstructuren van naderbij bekeken worden.
De opdracht bestaat erin de structuren die ze hebben opgeschreven, nu ook
een plaats te geven in het schema. Laat de deelnemers daarbij zoveel
mogelijk zelf aan het woord. Vraag hen wel naar hun motivering en zoek
indien nodig samen (door suggestieve vragen) naar een oplossing. We
houden wel goed de bedoeling voor ogen. Het is ons te doen om die ruime
interpretatie van ‘leren leren’ in kaart te brengen en aan te geven dat we
daar het best evenwichtig gebruik van maken in functie van het
(leerplan)doel dat we ons stellen.

7.4

Enkele denkstructuren meer gedetailleerd bespreken

De volgende stap in onze schoolwerkplanning bestaat uit een gedetailleerde
bespreking van enkele denkkaders. De toelichtingen bij punt 3.5.2 kunnen
daar weer voor gebruikt worden.

Allerlei mogelijkheden, al of niet te combineren, kunnen we hanteren:
- elke leerkracht licht een door hem/haar gekozen denkkader toe,
- elke leerkracht trekt een kaartje waarop een aspect van leren leren staat
en licht dat toe aan de hand van één of enkele denkkaders,
- elke leerkracht geeft toelichting bij een denkkader en de andere
collega’s dienen te zoeken naar het bedoelde aspect van leren leren,
- …

7.5

Zelf enkele denkstructuren concreet uitproberen

Na die verkennende stappen is het tijd voor actie. Elke leerkracht kiest één
denkkader dat hij/zij nog niet heeft gebruikt en tracht het in te passen in de
ruime interpretatie van leren leren. Iedere leerkracht neemt zich voor om dat
denkkader ook zo uit te proberen in de nabije toekomst. De directie of een
collega die het gekozen denkkader wel onder de knie heeft, zal assisteren.
Een nabespreking rondt deze testperiode af.
Een andere mogelijkheid bestaat erin dat enkele collega’s een denkkader dat
ze goed beet hebben, aan de andere leerkrachten demonstreren, al of niet in
aanwezigheid van leerlingen tijdens de normale lesuren. Ook in een
werkvergadering kan een collega op het niveau van volwassenen
demonstreren hoe een denkkader vorm krijgt en waarop best gelet wordt.
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7.6

Denkontwikkeling mee opnemen in het schoolwerkplan
De werking rond leren leren maakt deel uit van schoolwerkplanning, meer
bepaald bij de opdracht ‘een verantwoorde leerinhoud’ (zie OKB opdracht
twee). Het team dat samen op weg gaat rond de prioriteit leren leren, zorgt
het best voor verdere opvolging. Daarvoor is het noodzakelijk dat de
afspraken hieromtrent een plaats krijgen binnen het schoolwerkplan.
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Wat daarin wordt opgenomen en op welke wijze dat geschikt en verwoord
wordt, hangt in sterke mate af van de vormgeving die een bepaalde school
aan het schoolwerkplan geeft. We kunnen hier dus enkel een aantal
algemeenheden suggereren die op schoolniveau verder vorm dienen te
krijgen. We denken dan aan de volgende punten.
-

Waarom kiezen we voor leren leren? In welk breder kader kunnen we
dat situeren?

-

Wat verstaan we onder leren leren?

-

Welke plaats geven we aan leren leren ?

-

Wat verwachten we van elke leerkracht in opvolging van deze
startvergadering(en) bij het werken aan Wereldoriëntatie… en eventueel
aan andere leergebieden?

-

Op welke wijze zal er opvolging gegeven worden aan dit aspect opdat
de kwaliteit van het onderwijs dat we willen brengen, er wel bij zou
varen?

-

Wat wordt van elke leerkracht verwacht, waardoor hij/zij kan aantonen
dat hij/zij mee opstapt volgens de gemaakte afspraken?

-

Welke knelpunten zullen nog verder uitgeklaard worden? Wie wordt
daarvoor aangesproken? Welke bronnen kunnen daarvoor geraadpleegd
worden?

-

…
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Bijlage 1

Stellingen in verband met de denkontwikkeling

- ‘Leren leren’ is een opdracht voor de derde graad.
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- ‘Leren leren’ is tijdverlies. In het vooruitzicht van secundair onderwijs
moeten kinderen vooral de leerstof kennen.

- ‘Leren leren’ moet in aparte lessen aangeleerd worden.

- ‘Leren leren’ moet elk kind voor zich trachten waar te maken.

- ‘Leren leren’ is leren studeren.

Wereldoriëntatie: een aanbod om te leren leren____________________________________________89

Bijlage 2 Schema: Leren leren
Leren

LEREN

Hoe?

Wat?

- Hoe doe ik dat?

©
Op het niveau kennis

Op het niveau inzicht

- Hoe doe ík het?

Op het niveau vaardigheid

Op het niveau attitude
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