
 
 

 
SErv2  De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en deze benutten 
 
SEiv1  Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te  

verliezen 
 
IKid3  Zichzelf worden in verbondenheid met anderen 
 
IKlg2  De eigen levensbeschouwelijke en spirituele kijk verruimen door in ontmoeting en in 
 dialoog te treden met anderen 
 
IKwn3  Ervaren hoe waarden en normen kunnen verschillen naar gelang de context en de  

levensbeschouwelijke traditie 
 
OWsa1 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende manieren  

samenleven en groepen vormen 
 
OWsa5 De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn  

onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen 
 
OWsa6 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe migratie een rol speelt bij de  

ontwikkeling van onze multiculturele samenleving en de meerwaarde hiervan inzien 
 
OWru6 Kaartbegrip, oriëntatie- en kaartvaardigheid ontwikkelen 
 
 
 
  



 
SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een  

gemeenschappelijk doel 
 
SEiv1 Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te  

verliezen 
 
IKwn1 Gevoelig zijn voor wat zinvol, goed, schoon, waardevol … is voor zichzelf én voor  

anderen. Een persoonlijk geweten ontwikkelen 
 
IKwn3 Ervaren hoe waarden en normen kunnen verschillen naar gelang de context en de  

levensbeschouwelijke traditie 
 
IKlg1  Dieper ingaan op de eigen levensbeschouwelijke en spirituele ontvankelijkheid en groei 
 
IVds1 De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen en uitdrukken  

welke de gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later 
 
IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 
 
OWsa1 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende manieren  

samenleven en groepen vormen 
 
OWsa2 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen in hun levensonderhoud  

voorzien 
 
OWsa3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen goederen en diensten  

produceren, verhandelen en consumeren en hoe dit hun leven beïnvloedt 
 
OWsa4 Ervaren en vaststellen welke aspecten ondernemen duurzaam maken en zich daarover  

uitdrukken 
 
OWsa5 De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn  

onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen 
 
OWti1 Zich bewust worden van de persoonlijke en culturele beleving van tijd 
 
OWti3 Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en in de tijd  

situeren 
 
OWti4 Vaststellen en uitdrukken hoe de geschiedenis doorwerkt in de samenleving van  

vandaag en morgen en hoe je als mens deel uitmaakt van de geschiedenis 
 
OWru3 De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken; levenswijzen hier en  

elders met elkaar vergelijken 
 
OWru9 De voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame manieren om mensen, dieren en  

goederen te verplaatsen vergelijken en illustreren 
 
OWte9 Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam , gevaarlijk en/of  

schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu 
 
OWna3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun levensbehoeften  

sterk afhankelijk zijn van de natuur 
 
OWna6 Het weer en het klimaat waarnemen, onderzoeken, beschrijven en vergelijken; aantonen  

hoe leefgewoonten mee bepaald worden door het weer en het klimaat 
 



OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu  
zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden 

 
 
 
  



SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een  
gemeenschappelijk doel 

 
SEiv1 Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te  

verliezen 
 
IKlg1 Dieper ingaan op de eigen levensbeschouwelijke en spirituele ontvankelijkheid en groei 
 
IKwn1 Gevoelig zijn voor wat zinvol, goed, schoon, waardevol … is voor zichzelf én voor  

anderen. Een persoonlijk geweten ontwikkelen 
 
IKwn3 Ervaren hoe waarden en normen kunnen verschillen naar gelang de context en de  

levensbeschouwelijke traditie 
 
IVds1 De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen en uitdrukken  

welke de gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later 
 
IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 
 
IVoc3 Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen formuleren 
 
IVoc4 Alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en bevindingen en daaruit leren 
 
IVoc5 Informatiebronnen hanteren 
 
OWsa1 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende manieren  

samenleven en groepen vormen 
 
OWsa2 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen in hun levensonderhoud  

voorzien 
 
OWsa3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen goederen en diensten  

produceren, verhandelen en consumeren en hoe dit hun leven beïnvloedt 
 
OWsa4 Ervaren en vaststellen welke aspecten ondernemen duurzaam maken en zich daarover  

uitdrukken 
 
OWsa5 De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn  

onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen 
 
OWru3 De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken; levenswijzen hier en  

elders met elkaar vergelijken 
 
OWru9 De voor- en nadelen van duurzame en niet-duurzame manieren om mensen, dieren en  

goederen te verplaatsen vergelijken en illustreren 
 
OWte9 Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam , gevaarlijk en/of  

schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu 
 
OWna3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun levensbehoeften  

sterk afhankelijk zijn van de natuur 
 
OWna6 Het weer en het klimaat waarnemen, onderzoeken, beschrijven en vergelijken; aantonen  

hoe leefgewoonten mee bepaald worden door het weer en het klimaat 
 
OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu  

zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden 



 
SEgb1 Gevoelens en behoeften bij zichzelf en anderen beleven, aanvaarden, herkennen en in  

taal uitdrukken 
 
IKid3 Zichzelf worden in verbondenheid met anderen 
 
IVoc1 Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te  

leren 
 
IVoc3 Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen formuleren 
 
IVoc4 Alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en bevindingen en daaruit leren 
 
IVoz1 Initiatief nemen. Een eigen idee, beweging, project of activiteit enthousiast en  

volhardend vorm en inhoud geven 
 
IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen 
 
MUgr1 De wereld open benaderen met aandacht voor en goesting in het kunstzinnige, de  

verbeelding, de creativiteit en het esthetische 
 
MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren 
 
• Beeld  Kleur  10-12j  
Bewust beleven, herkennen, beschrijven, uitvoeren en creatief gebruik maken van: ordening van 
kleuren in de kleurencirkel, kleur begrippen: primaire, secundaire en tertiaire kleuren, kleurtonen 
en kleurwaarde (met wit/zwart), kleurharmonie (door tegenstelling, gelijkheid …), de 
symboolwaarde van een kleur, kleur en sfeer 
 
• Beeld  Textuur  10-12j  
Bewust beleven, herkennen, beschrijven, uitvoeren en creatief gebruik maken van: verschillende 
texturen in eigen werk, gevoelswaarde van textuur aanbrengen, textuur om diepte te geven op 
het platte vlak 
 
MUge4 Diverse (kunstzinnige)  
cultuurervaringen opdoen en verwerken; de waarde en functie van kunst in de samenleving 
ervaren 
 
 
  



 
SEgb1 Gevoelens en behoeften bij zichzelf en anderen beleven, aanvaarden, herkennen en in  

taal uitdrukken 
 
IVzv2 Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, verwerken, weergeven  

(delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties 
 
IVzv4 Specifieke strategieën inzetten om vragen, opdrachten, uitdagingen en problemen  

efficiënt aan te pakken 
 
IVoc3 Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen formuleren 
 
IVoc4 Alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en bevindingen en daaruit leren 
 
IVoc5 Informatiebronnen hanteren 
 
IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen 
 
IVds1 De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen en uitdrukken  

welke de gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later 
 
IVds2 Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor anderen elders  

op de wereld 
 
IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 
 
OWsa4 Ervaren en vaststellen welke aspecten ondernemen duurzaam maken en zich daarover  

uitdrukken 
 
OWsa5 De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart en welzijn  

onderzoeken en illustreren en solidariteit waarderen 
 
OWsa8 Het belang van de fundamentele rechten van de mens en de rechten van het kind  

illustreren en daarbij ervaren en inzien dat rechten en plichten complementair zijn 
 
OWte9 Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam, gevaarlijk en/of  

schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, anderen, natuur of milieu 
 
OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu  

zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden 
 
 


