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Deel A - 2

Inleiding

Jeelo heeft voor groep 1 tot en met 8 doorlopende 
ontwikkellijnen voor:

• Kennis
• Competenties
• Taal

• Rekenen

Bij het tot stand komen van deze ontwikkellijnen van 
Jeelo en de bijbehorende doelen en content, zijn vele 
partijen betrokken: de scholen, onderwijsexperts, 
contentontwikkelaars, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Het doel is dat meer leerlingen meer leren. De 
Jeelo-community bereikt dit doordat zij: 

1. de wetenschap volgt: Wat werkt didactisch wel en niet? 

2. luistert naar organisaties uit alle sectoren in de 
maatschappij: Wat is relevant voor de toekomst en wat 
niet (meer)? 

3. samenwerkt met scholen: Wat werkt wel op de werkvloer 
en wat niet? 

4. een team heeft van professionele ontwikkelaars, die de 
vertaling maken van de inzichten uit de wetenschap en de 
sectoren in de maatschappij naar de onderwijswerkvloer.

Waarom werken we met een eigen indeling? 

Jeelo heeft de traditionele vakindeling losgelaten en werkt  
met een eigen indeling. We willen:

• zoveel mogelijk geïntegreerd werken

• zoveel mogelijk overlap voorkomen

• makkelijk kunnen inspelen op de actualiteit

• niet afhankelijk zijn van derden en koers kunnen houden 
voor de langere termijn om de doorlopende lijn te 
bewaken

Met onze indeling maken we dit mogelijk. Hoe deze indelling 
eruit ziet, wordt in deel A toegelicht en in deel B volledig 
getoond. Wie wil weten hoe een bepaald vak in Jeelo is 
geïntegreerd, kan dat in de tabellen van deel C opzoeken.

MEER LEZEN? 
Wil je meer lezen over projectmatig werken en 
ontwikkelingsgericht werken? Of over taal- en rekendoelen en 
geïntegreerd werken? 
• Setting the Standard for Project Based Learing, J. Larmer e.a. 
• Leren zichtbaar maken, J. Hattie 
• Lezen en schrijven doe je samen, B. Pompert 
• Uitdagend en functioneel taalonderwijs, D. Janson 
• Rekenonderwijs kan anders, D. Janson
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 Jeelo heeft de kennislijnen gebaseerd op de sectoren in de maatschappij

Jeelo streeft naar doorlopende ontwikkelingslijnen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en het 
vervolgonderwijs. Het vervolgonderwijs leidt op voor de verschillende sectoren waarin leerlingen zullen werken. Jeelo wil 
hiervoor een fundament leggen in het basisonderwijs. De kennisgebieden van de verschillende sectoren staan aan de 
basis van de kennislijnen van Jeelo. Hiervoor zijn indelingen naar sectoren bestudeerd die overheidsorganen in Nederland 
hanteren. De traditionele vakindeling binnen het onderwijs heeft Jeelo losgelaten. 

De leerling doet kennis op over het eigen welzijn en dat van anderen, zowel lichamelijk als geestelijk (Zorg, Welzijn en 
Voeding). Ook leert de leerling over zijn natuurlijke omgeving (Natuur, Milieu en Landbouw) en zijn woonomgeving 
(Wonen, Bouw, Transport en logistiek). Binnen deze leefomgeving spelen producten (Handel, Industrie en Technologie) en 
maatschappelijke structuren (Overheid, Dienstverlening, Cultuur en Onderwijs) een grote rol. Kennislijnen Deze sectoren 
zijn terug te vinden in Jeelo. 

Jeelo heeft de volgende kennislijnen voor groep 1 tot en met 8. Deze 5 kennislijnen lopen door de 12 projecten heen.

Kennislijnen
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Jeelo heeft de competentielijnen gebaseerd op de competenties die nodig zijn voor toekomstige beroepen van leerlingen 
(gebaseerd op de competenties van SHL-People performance).

De set competenties van de internationale organisatie SHL (Saville Holdsworth Limited) heeft als basis gediend voor de 
competenties van Jeelo. SHL heeft op basis van een internationale analyse van duizenden beroepen een set competenties 
uitgewerkt. Vele nationale en internationale bedrijven, zoals Dell, Coca Cola, Unilever, KPMG en Hilton gebruiken deze 
competenties binnen hun organisatie. In het Nederlandse beroepsonderwijs zijn ze ook overgenomen. Er is een set SHL 
competenties voor het mbo en een aparte set voor het vmbo. Jeelo heeft bewust gekozen voor deze set competenties, 
omdat Jeelo het fundament wil leggen voor het vervolgonderwijs. We hebben een vertaalslag van de competenties van 
SHL gemaakt naar het basisonderwijs. 

Jeelo heeft 7 competentielijnen voor groep 1 tot en met 8. Deze 7 competentielijnen lopen door de 12 projecten heen.

Competentielijnen
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Als de leerlingen werken aan hun competenties tijdens de projecten, passen zij direct veel taal- en rekenvaardigheden toe. Jeelo 
heeft taal en rekenen geïntegreerd in de projecten en heeft aparte taal- en rekenlijnen om de vaardigheden stap voor stap aan te 
leren.

Geïntegreerd
In de projecten ervaart de leerling waarvoor taal- en rekenvaardigheden nodig zijn. Hij moet bijvoorbeeld goed 
kunnen meten om een passend T-shirt te maken. Of hij moet een brief kunnen schrijven om de gemeente te kunnen 
overtuigen van zijn wensen voor een nieuwe speeltuin. Doordat Jeelo uitgaat van sectoren en beroepen, zijn taal- en 
rekenvaardigheden automatisch geïntegreerd in de projecten van Jeelo. 

Aparte lijnen 
Veel leerlingen hebben baat bij het stap-voor-stap en systematisch aanleren van een aantal taalvaardigheden en alle 
rekenvaardigheden, om deze vervolgens door regelmatige oefening in te slijpen. Deze onderdelen van taal en rekenen 
biedt Jeelo aan in aparte taal- en rekenlijnen. 

Jeelo heeft 4 taallijnen en 3 rekenlijnen.

Taal- en rekenlijnen
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ONTWIKKELLIJNEN EN A, B, C en D-DOELEN
Jeelo gaat ervan uit dat elke leerling zich permanent ontwikkelt. Het tempo waarin, verschilt per individu. Die ontwikkeling 
stopt niet na de schoolloopbaan. De ene leerling zal zich dus verder kunnen ontwikkelen dan een andere leerling binnen 
een bepaalde periode. En de ene leerling zal dus verder zijn dan een andere leerling aan het einde van de basisschool. 
Jeelo vindt het belangrijk dat je zicht hebt op de ontwikkeling van elk kind. We spreken daarom ook bewust van 
ontwikkellijnen en niet van leerlijnen.

kennislijnen

competentielijnen

rekenlijnen

taallijnen

Beheersingsniveaus van de ontwikkellijnen
Voor elke ontwikkellijn is er een set met doelen: A-, B-, C- en D-doelen. Het streven voor leerlingen is om alle doelen van C 
te behalen. Van leerlingen met uitstroomniveau vwo wordt verwacht dat zij ook de doelen van D halen.

Ik-doelen
De doelen A, B, C en D zijn er ook in leerlingentaal (ik-vorm). Deze vind je in Mijn Jeelo. De leerkracht kan deze afvinken. 
Optie is dat ook de leerling zelf zijn doelen afvinkt.

Permanente ontwikkeling doelen
De ontwikkellijnen van Jeelo bevatten alle doelen voor groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Jeelo werkt permanent 
aan deze doelen: Zodra zich nieuwe inzichten of ontwikkelingen in de maatschappij voordoen, worden de doelen 
bijgesteld of aangevuld.

Voorbereidende doelen (V-doelen)
Jeelo heeft voor elke ontwikkellijn ook voorbereidende doelen. Hiermee kun je de beginsituatie van de kleuter in kaart 
brengen.
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Gezondheid Lichaam
Gezond gedrag

Natuur Dieren
Planten

Omgeving Stad en land
Verkeer en vervoer

Product Productie
Handel en consumptie

Maatschappij Kunst en cultuur
Organisatie en bestuur

Samenwerken
Organiseren
Communiceren 
Internationaal samenwerken

Zorgen Voor jezelf en anderen
Voor natuur en milieu

Maken Naar eigen idee
Volgens instructie

Onderzoeken Waarnemen en meten
Analyseren en evalueren

Presenteren
Mondeling presenteren
Schriftelijk presenteren
Muzisch presenteren

Leren Bronnen gebruiken
Leren leren

Bewegen Inspannen en ontspannen

Lezen en 
spellen

Voorbereidend lezen en spellen
Leren lezen
Leren spellen

Taal-
beschouwing

Taalinzicht
Grammatica

Handschrift-
ontwikkeling

Van schrijfletters naar eigen letters
Naar een eigen handschrift-alternatief

Engels Kennis van Engelse woorden 
Taalvaardigheid Engels

Getalbegrip Getallen

Berekenen
Optellen en aftrekken
Delen en vermenigvuldigen
Gebroken getallen en verhoudingsgetallen

Meten Meten en vergelijken
Tijd waarnemen

Competentie met geïntegreerde taalvaardigheden 
Competentie met geïntegreerde rekenvaardigheden 
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De relatie tussen de ontwikkellijnen

De competenties staan bij Jeelo centraal. Een competentie is het geheel van kennis, vaardigheid en attitude. Je hebt 
kennis, taal- en rekenvaardigheden en de juiste attitude nodig om competenter te worden. 

Kennis en competenties
De kennislijnen en competentielijnen kun je niet los van elkaar zien. Een competentie is immers het geheel van kennis, 
vaardigheid en attitude. Je hebt kennis nodig voor bepaalde competenties en je hebt ook weer competenties nodig om 
kennis op te doen.

Voorbeelden

• Emoties benoemen is kennis. Omgaan met emotie is een competentie. In de deellijn ‘Gezond gedrag’ staan de doelen 
over emoties benoemen en in de deellijn ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ de doelen over omgaan met emoties.

• In de kennislijn ‘Mens en Natuur’ leert de leerling hoe een plant zich vermeerdert. In de competentielijn ‘Zorgen voor 
natuur en milieu’ leert de leerling hoe hij zelf een plant stekt.

• In de kennislijn ‘Mens en maatschappij’ leert de leerling over machthebbers in de vorige eeuwen. In de 
competentielijn ‘Leren leren’ leert hij hoe hij deze informatie onthoudt. In de deellijn ‘Bronnen gebruiken’ leert hij 
betrouwbare bronnen zoeken over machthebbers in deze tijd en daarin feiten en meningen onderscheiden.

• In de kennislijn ‘Mens en product’ leert de leerling over productieprocessen met aandacht voor het ontwerpproces en 
automatisering. In de competentielijn ‘Maken’ leert de leerling zelf producten ontwerpen en maken.

Taal en competenties
Taal speelt bij veel competenties een rol. Waar dat van toepassing is, zijn deze vaardigheden in de competenties verwerkt. 
Ze staan niet nogmaals genoemd bij de taallijnen, om overlap te voorkomen. 

Competentielijnen: toepassen van taalvaardigheden
De competentie ‘Presenteren’ bestaat volledig uit het toepassen van taalvaardigheden, zowel mondeling, schriftelijk 
als muzisch. Maar ook in de overige competenties wordt regelmatig een beroep gedaan op taalvaardigheden. Zo is bij 
de competentie ‘Samenwerken’ een duidelijke en prettige communicatie met anderen belangrijk. Bij de competentie 
‘Leren’ gebruiken leerlingen verschillende bronnen. Bij de competentie ‘Onderzoeken’ schrijven leerlingen verslagen en 
verwoorden zij hun onderzoek. 

Taallijnen: aanleren basistaalvaardigheden
De taallijnen bevatten de basistaalvaardigheden voor groep 1 t/m 8 die je in een vaste volgorde stap voor stap moet 
aanleren, zoals het leren spellen en ontleden.

Woordenschat
In de kennislijnen van Jeelo leren leerlingen heel veel nieuwe woorden. Woordenschatontwikkeling valt bij Jeelo dan ook 
onder de kennislijnen. In de competentielijn ‘Leren leren’ wordt aandacht besteed aan de wijze waarop je woorden kunt 
leren.

Rekenen en competentie
Rekenen speelt bij veel competenties een rol. Waar dat van toepassing is, zijn deze vaardigheden in de competenties 
verwerkt. Ze staan niet nogmaals genoemd bij de rekenlijnen, om overlap te voorkomen. 

Competentielijnen: toepassen van rekenvaardigheden
Bij de competenties ‘Samenwerken’ organiseren leerlingen tijd, geld en middelen. Bij ‘Maken’ en ‘Onderzoeken’ is het 
berekenen van hoeveelheden, verhoudingen en meten essentieel. De rekenvaardigheden voor meetkunde zijn in de 
competentie ‘Waarnemen en meten’ verwerkt. Ook bij ‘Presenteren’ en ‘Leren’ komen rekenvaardigheden aan de orde. 
Denk aan tabellen en grafieken lezen en maken. 

Rekenlijnen: aanleren basisrekenvaardigheden
De rekenlijnen bevatten de basisrekenvaardigheden voor groep 1 t/m 8 die je in een vaste volgorde stap voor stap moet 
aanleren, zoals het leren vermenigvuldigen en het metriek stelsel. 

Attitude en competenties
Over attitude heeft Jeelo aparte eenheden voor groep 1 t/m 8 die aandacht besteden aan de executieve functies 
en deugden. Deze eenheden kun je niet los zien van de projecten. De projecten bieden een context waarbinnen de 
leerlingen aan de slag kunnen met deze eenheden.
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Mens en gezondheid 
Kennis van de toestand van de mens, zowel lichamelijk, psychisch als sociaal. 

 
Het lichaam 
Kennis van de onderdelen van het menselijk lichaam en het functioneren daarvan. 
Facetten: 

o Onderdelen van het lichaam 
o Functie lichaamsdelen 
o Aandoeningen 

 
Gezond gedrag 
Kennis van de invloed van gedrag op het welbevinden van de mens, zowel lichamelijk, psychisch als sociaal. 
Facetten: 

o Verzorging en hygiëne 
o Voeding en leefstijl 
o Emoties 
o Sociaal gedrag 

 
Mens en natuur 
Kennis van planten, dieren en hun omgeving. 

 
Dieren 
Kennis van de kenmerken en eigenschappen van dieren en het functioneren van dieren in hun natuurlijke omgeving, in huis of in een 
productieomgeving. 
Facetten: 

o Kenmerken en eigenschappen 
o Functioneren in de omgeving 

Kennislijnen 
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Planten 
Kennis van de kenmerken en eigenschappen van planten en het functioneren van planten in hun natuurlijke omgeving, in huis of in een 
productieomgeving. 
Facetten: 

o Kenmerken en eigenschappen 
o Functioneren in de omgeving 

 
Mens en omgeving 
Kennis van de gebouwen en de woonomgeving en de mate van duurzaamheid ervan en kennis van het veilig gebruiken van de openbare weg. 

 
Stad en land 
Kennis van kenmerken en eigenschappen van gebouwen voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding en kennis van de kenmerken en 
eigenschappen van de leefomgeving (milieu) en het beheer ervan. 
Facetten: 

o Wonen, werken en vrije tijd 
o Klimaat en landschap 
o Beheer leefomgeving 
o Ontwikkeling van de leefomgeving 
o Energiebronnen 

 

Verkeer en vervoer 
Kennis van regels voor deelnemers aan het verkeer en kennis van de handelingen en voorzieningen voor het transport van mensen en goederen. 
Facetten: 

o Regels in het verkeer en openbaar vervoer 
o Ontwikkeling van transport van mensen en goederen 
o Kaarten en navigatie 
o Topografie 
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Mens en product 
Kennis van het maken, verhandelen en kopen van producten en diensten. 

 
Productie 
Kennis van het maken van producten, zowel handmatig als machinaal, en kennis van de onderdelen en materialen waaruit die producten bestaan 
en het maken ervan. 
Facetten: 

o Kenmerken en eigenschappen van materialen 
o Productieprocessen 
o Ontwikkeling van productieprocessen 
o Werking van digitale technologie 

 
Handel en consumptie 
Kennis van kopen, verkopen en ruilen van producten en van het gebruik van producten en diensten voor de bevrediging van behoeften. 
Facetten: 

o Consumeren en omgaan met geld 
o Kopen en verkopen 
o Invloed van offline en online reclame 
o Ontwikkeling van handel en consumptie 

 
Mens en maatschappij 
Kennis van het denken en handelen door mensen en van de sociale verhoudingen tussen mensen. 

 
Kunst en cultuur 
Kennis van de creaties, gewoonten en gebruiken van mensen, inclusief de kennis van de denkwijze van mensen over het leven, over normen en 
waarden, mensbeelden en godsdiensten. 
Facetten: 

o Samenlevingen vroeger en nu 
o Gewoonten en gebruiken vroeger en nu 
o Belangrijke personen/denkers uit de geschiedenis 
o Groeperingen en godsdiensten 
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Organisatie en bestuur 
Kennis van kenmerken en eigenschappen van organisaties die een rol spelen in de samenleving en kennis van het leiden van die organisaties en 
het beheren van menselijke en materiële middelen om de doelen van een land, organisatie of project te bereiken. 
Facetten: 

o Ontwikkeling van beroepen en organisaties 
o Overheid, wet- en regelgeving 
o Landsbestuur 
o Ontwikkeling van landsbestuur 
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Het lichaam Ontwikkeldoelen 
Kennis van de onderdelen van het menselijk lichaam en het functioneren daarvan. 

 
V A B C D 

Onderdelen van 
het lichaam 

herkent en benoemt enkele 
zichtbare onderdelen van het 
lichaam 

herkent en benoemt 
onderdelen van het lichaam 

benoemt zichtbare en 
onzichtbare onderdelen van 
hoofd en handen 

benoemt gewrichten, 
spieren en onderdelen van 
het skelet en wijst die aan 

benoemt onderdelen van 
ademhalingsstelsel, 
bewegingsapparaat, 
verteringsstelsel, bloedsomloop, 
voortplantingsstelsel en hersenen 

 
beschrijft de lichamelijke 
veranderingen in de puberteit in 
relatie tot seksualiteit en 
voortplanting 

Functie 
lichaamsdelen 

 benoemt de functie van 
zichtbare lichaamsdelen 

beschrijft de functies van de 
zintuigen 

beschrijft de functie van 
gewrichten, spieren en 
skelet 

beschrijft het functioneren van 
ademhalingsstelsel, 
bewegingsapparaat, 
verteringsstelsel, bloedsomloop, 
voortplantingsstelsel en hersenen 

Aandoeningen    herkent zichtbare wonden 
en aandoeningen aan de 
huid 

beschrijft mogelijke aandoeningen 
aan ademhalingsstelsel, 
bewegingsapparaat, 
verteringsstelsel, bloedsomloop, 
voortplantingsstelsel en hersenen 
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Gezond gedrag Ontwikkeldoelen 
Kennis van de invloed van gedrag op het welbevinden van de mens, zowel lichamelijk, psychisch als sociaal. 

 
V A B C D 

Verzorging en 
hygiëne 

kent de toilethygiëne beschrijft de onderdelen van 
dagelijkse verzorging 

benoemt het belang van 
goede dagelijkse verzorging 
en noemt gevolgen van niet- 
goede dagelijkse verzorging 

geeft voorbeelden van 
voorkomen van ziektes en 
ongelukken 

omschrijft veilig gedrag 
in relatie tot seksualiteit 
en voortplanting 

Voeding en 
leefstijl 

geeft voorbeelden van snoep en 
van gezond eten 

 
benoemt enkele soorten fruit en 
groente 

maakt onderscheid tussen snoep 
en gezond eten 

geeft voorbeelden van 
gezond en ongezond eten 

benoemt kenmerken van een 
gezond voedingspatroon 

 
kent het belang van bewegen 

legt een relatie tussen 
leefstijl en gezondheid 
en geeft voorbeelden 
van ongezonde leefstijl 
en verslavingen 

Emoties herkent basisemoties bij zichzelf herkent basisemoties bij zichzelf 
en bij anderen 

 
gebruikt de basiswoorden emotie 
in de context en definieert buiten 
de context 

benoemt emoties van zichzelf 
en anderen 

geeft voorbeelden van 
groepsdruk en beschrijft hoe 
hiermee om te gaan 

beschrijft de psychische 
en emotionele 
veranderingen in de 
puberteit 

Sociaal gedrag noemt voorbeelden van 
spelregels 

 
noemt voorbeelden van helpen 

benoemt de spelregels van samen 
spelen 

 
gebruikt de basiswoorden helpen 
in de context en definieert buiten 
de context 

herkent situaties waarin hulp 
nodig is 

herkent en noemt 
voorbeelden van pestgedrag 
en beschrijft hoe je met 
pestgedrag om kunt gaan 
vanuit verschillende rollen 

geeft aan hoe je kunt 
bijdragen aan een 
gezonde leefomgeving 

 
herkent onveilige 
situaties (zowel live als 
online) en kan 
benoemen wat te doen 
in deze situaties 
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Dieren Ontwikkeldoelen 
Kennis van de kenmerken en eigenschappen van dieren en het functioneren van dieren in hun natuurlijke omgeving, in huis of in een productieomgeving. 

 
V A B C D 

Kenmerken en 
eigenschappen 

noemt voorbeelden 
van dieren 

herkent en benoemt 
veelvoorkomende dieren 

 
beschrijft kenmerken en 
eigenschappen van de dieren 

 
beschrijft (in eenvoudige 
bewoordingen) de groei van een 
dier 

herkent veelvoorkomende vogels 
 

beschrijft het verschil tussen 
levendbarende en eileggende dieren 
en noemt voorbeelden 

herkent en benoemt insecten 
en vogels 

 
beschrijft de verschillen tussen 
vleeseters, planteneters en 
alleseters en noemt 
voorbeelden 

benoemt de indeling van het 
dierenrijk en beschrijft de 
kenmerkende verschillen 

 
beschrijft de lichaamsbouw 
van dieren en legt een 
relatie met de 
voortbeweging 

  gebruikt de basiswoorden dieren 
in de context en definieert buiten 
de context 

   

Functioneren in 
de omgeving 

beschrijft enkele 
dieren uit de directe 
omgeving 

geeft voorbeelden van eten en 
gegeten worden in de 
dierenwereld 

beschrijft het gedrag van dieren in 
verschillende seizoenen en in 
verschillende omgevingen 

beschrijft het verschil in 
gedrag tussen solitair levende 
dieren en groepsdieren 

beschrijft de verschillende 
manieren waarop 
productiedieren worden 
gehouden 

    geeft aan wat een 
voedselketen is en noemt een 
voorbeeld 

 
beschrijft de levenscycli van 
verschillende diersoorten 

    beschrijft de belangrijkste 
aspecten van het verzorgen 
van (huis)dieren 

beschrijft de belangrijkste 
aspecten van dierenwelzijn 
van dieren in een 
productieomgeving 
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Planten Ontwikkeldoelen 
Kennis van de kenmerken en eigenschappen van planten en het functioneren van planten in hun natuurlijke omgeving, in huis of in een productieomgeving. 

 
V A B C D 

Kenmerken en 
eigenschappen 

kent het verschil 
tussen planten en 
bomen 

herkent enkele veelvoorkomende 
planten en bloemen 

benoemt planten in de eigen 
leefomgeving 

benoemt en beschrijft de 
hoofdgroepen van planten en 
bomen 

beschrijft de voortplanting 
van een plant 

  beschrijft kenmerken en 
eigenschappen van planten 

beschrijft de onderdelen van 
planten, struiken en bomen 

 
beschrijft de functies van de 
onderdelen die te maken 
hebben met het groeiproces 
van een plant 

legt een relatie tussen de 
vorm van planten en 
bloemen en hun 
voortbestaan 

Functioneren in 
de omgeving 

beschrijft enkele 
landschappen uit zijn 
directe omgeving 

herkent de meest voorkomende 
landschappen 

beschrijft de verandering van 
de natuur in de verschillende 
seizoenen 

beschrijft de kenmerken van 
de biotopen die in Nederland 
voorkomen 

beschrijft de begroeiingen in 
verschillende klimaatzones 
in de wereld 

  beschrijft kenmerken en 
eigenschappen van landschappen 

 
gebruikt de basiswoorden landschap 
in een context en definieert buiten de 
context 

 
geeft voorbeelden van 
(onderdelen van) eetbare 
planten 

 
beschrijft de werking van een 
voedselketen 

 
beschrijft de gevolgen van 
zwerfafval voor de natuur 

 
beschrijft de kringloop van 
stoffen 

 
beschrijft de gevolgen van 
ontbossing voor de natuur 
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Stad en land Ontwikkeldoelen 
Kennis van kenmerken en eigenschappen van gebouwen voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding en kennis van de kenmerken en eigenschappen van de leefomgeving (milieu) 
en het beheer ervan. 

 V A B C D 

Wonen, werken 
en vrije tijd 

beschrijft de eigen 
omgeving 

gebruikt de basiswoorden wonen in 
een context en definieert buiten de 
context 

benoemt de kenmerken van 
verschillende soorten huizen en 
de omgeving waarin ze staan 

beschrijft de verschillende 
aspecten van de inrichting van 
een wijk 

beschrijft de opbouw en 
functie van steden en dorpen 

   
beschrijft de kenmerken en 
eigenschappen van een huis 

 
beschrijft de wijze waarop de 
voorzieningen water, gas en licht 
in onze huizen komen 

 
benoemt en beschrijft 
verschillende voorzieningen in 
een wijk 

benoemt en beschrijft 
verschillende voorzieningen in 
een stad of dorp 

  beschrijft de kenmerken en 
eigenschappen van een straat 

  
noemt kenmerken van 
toeristische gebieden in 
Nederland 

verklaart het ontstaan en de 
ontwikkeling van toerisme 

Klimaat en 
landschap 

herkent de vier 
seizoenen 

 
vertelt over het 
weer in de 
seizoenen 

beschrijft de kenmerken en 
eigenschappen van het weer 

 
beschrijft de kenmerken en 
eigenschappen van de seizoenen 

 
gebruikt de basiswoorden 
seizoenen in een context en 
definieert buiten de context 

benoemt de windrichtingen en 
beschrijft het ontstaan van wind 

 
benoemt verschillende vormen 
van neerslag en beschrijft het 
ontstaan van neerslag 

 
beschrijft de kringloop van het 
water en gebruikt de termen 
verdampen, condenseren, 
bevriezen en smelten 

beschrijft hoe in Nederland 
zee en rivierwater worden 
tegengehouden 

 
geeft voorbeelden van 
polders, droogmakerijen en 
terpen in Nederland 

 
beschrijft het proces van het 
droogleggen van land 

legt verband tussen de 
opbouw van de aarde en 
natuurverschijnselen zoals 
vulkanen, aardbevingen, weer, 
kringloop van water 

 
legt verband tussen de 
plaats en beweging van de 
aarde in de ruimte en ritmes in 
de natuur 

Beheer 
leefomgeving 

  vertelt hoe een wijk schoon en 
leefbaar gehouden wordt 

herkent vormen van 
landschapsbeheer 

 
benoemt gevolgen van 
zwerfafval in de steden, voor 
mens en natuur 

herkent de problemen 
rondom afval, verspilling en 
vervuiling en geeft 
voorbeelden van oplossingen 
hiervoor 

   geeft voorbeelden van 
wereldwonderen en geeft aan 
hoe het behoud hiervan wordt 
gewaarborgd 
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Ontwikkeling van 
de leefomgeving 

beschrijft de verschillen tussen 
de woonomstandigheden van 
100 jaar geleden en die van nu 

beschrijft het ontstaan van 
verschillende landschappen in 
Nederland 

 
beschrijft hoe mensen in de 
middeleeuwen leefden en 
geeft aan hoe we aan die 
kennis komen 

beschrijft in grote lijnen het 
ontstaan en de ontwikkeling 
van dorpen en steden 

 
beschrijft in grote lijnen hoe 
(massa)toerisme in een gebied 
ontstaat 

Energiebronnen benoemt verschillende 
vormen van energie 

 
beschrijft het proces van 
opwekken van energie uit 
verschillende energiebronnen 

 
geeft voor- en nadelen van de 
verschillende energiebronnen 
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Verkeer en vervoer Ontwikkeldoelen 
Kennis van regels voor deelnemers aan het verkeer en kennis van de handelingen en voorzieningen voor het transport van mensen en goederen. 

 V A B C D 

Regels in het 
verkeer en 
openbaar vervoer 

kent de betekenis van 
verkeerslichten en zebrapaden 

benoemt de belangrijkste 
verkeerstekens (borden, 
verkeersbrigadier) 

 
beschrijft de regels als 
passagier 

benoemt de basis- 
verkeersafspraken om veilig te 
kunnen spelen, oversteken, 
lopen en fietsen in 
verschillende situaties 

benoemt de voorrangsregels 
en voorsorteerregels in 
verschillende verkeerssituaties 

 
noemt de betekenis van 36 
verkeersborden 

benoemt de 
verkeersregels in 
complexe verkeersituaties, 
zoals verschillende 
rotondes, grote voertuigen 

   
herkent en benoemt de 
belangrijkste 
(veiligheids)onderdelen van de 
fiets 

noemt de betekenis van 19 
verkeersborden 

 
beschrijft de gedragsregels die 
gelden als je reist met het 
openbaar vervoer 

noemt de betekenis van 
67 verkeersborden 

 
legt uit hoe de 
dienstregeling van het 
openbaar vervoer werkt 

Ontwikkeling van noemt voorbeelden van gebruikt de basiswoorden benoemt verschillende beschrijft de ontwikkeling en beschrijft de ontwikkeling 
transport van vervoermiddelen verkeer in een context en vervoermiddelen en geeft het belang van de haven van van transport van 
mensen en  definieert buiten de context verschillen aan tussen vroeger Rotterdam goederen 
goederen   en nu   

Kaarten en 
navigatie 

  legt uit hoe je een plattegrond 
‘leest’ en hoe je een legenda 
gebruikt 

herkent verschillende soorten 
kaarten en hun doel 

 
benoemt de onderdelen van 
een kaart 

beschrijft het zoeken van 
gegevens in een atlas met 
de in de atlas aanwezige 
hulpmiddelen 

   legt de werking van gps uit 

Topografie   benoemt de provincies, 
provinciehoofdsteden, 
wateren en gebieden in 
Nederland en wijst ze aan 

benoemt plaatsen, wateren en 
gebieden in de 12 provincies 
en wijst ze aan 

benoemt landen, plaatsen, 
wateren en gebieden in 
Europa en in de wereld en 
wijst ze aan 
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Productie Ontwikkeldoelen 
Kennis van het maken van producten, zowel handmatig als machinaal, en kennis van de onderdelen en materialen waaruit die producten bestaan en het maken ervan. 

 V A B C D 

Kenmerken en 
eigenschappen van 
materialen 

herkent papier, stof, 
hout, metaal en glas 

gebruikt de 
basiswoorden 
materialen in een 
context en definieert 
buiten de context 

 
beschrijft de kenmerken 
en eigenschappen van 
materialen 

herkent en benoemt 
materialen en 
eigenschappen van 
materialen van spullen om 
ons heen 

beschrijft kenmerken en 
eigenschappen van plastic en 
beschrijft de toepassing ervan 

 
beschrijft kenmerken en 
eigenschappen van verschillende 
soorten (kleding)stoffen 

legt een relatie tussen vorm, materiaal 
en functie van verpakkingen 

  noemt voorbeelden van 
producten bij materialen 

   

Productieprocessen beschrijft hoe hij zelf 
iets maakt 

beschrijft kort het 
productieproces van 
producten (papier, 
aardewerk, kleding, 
brood) 

beschrijft het proces van 
het bouwen van een huis 

legt in grote lijnen de stappen 
uit van het maken van meubels 
en/of kleding 

 
herkent en benoemt 
verbindingen bij het maken van 
meubels en/of kleding 

beschrijft de stappen van ontwerp en 
ontwikkeling van een product 

 
beschrijft in grote lijnen een 
productieproces van een product met 
een stroomschema: drinkwater, fiets, 
zeep 

Ontwikkeling van 
productieprocessen 

  beschrijft de uitvindingen 
die gedaan zijn van vuur 
tot lamp 

beschrijft het verschil tussen 
handgemaakte en industriële 
producten 

benoemt en beschrijft de ontwikkeling 
van hulpmiddelen in het 
productieproces 

 beschrijft de uitvindingen 
die gedaan zijn in vormen 
van communicatie (van 
rookpluim tot satelliet) 

legt het ontstaan van fabrieken 
uit 

 
beschrijft de voor- en nadelen 
van duurzame productie 

beschrijft de werking van een 
elektrische stroomkring 

 
beschrijft de werking van sensoren en 
lopende banden in een 
productieomgeving 
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Werking van 
digitale technologie 

beschrijft hoe een robot ‘denkt’ 
 

beschrijft de werking van het 
internet 

beschrijft de relatie tussen hardware 
en software 

 
beschrijft de opbouw en werking van 
een microchip 

 
beschrijft hoe je data digitaliseert (bits 
en bytes) 
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Handel en consumptie Ontwikkeldoelen 
Kennis van kopen, verkopen en ruilen van producten en van het gebruik van producten en diensten voor de bevrediging van behoeften. 

 
V A B C D 

Consumeren 
en omgaan 
met geld 

noemt voorbeelden 
van winkels 

schat de waarde (van speelgoed) 
voor zichzelf en anderen in 

 
geeft voorbeelden van de invloed 
van seizoenen op ons gedrag 
(recreatie, kleding) 

noemt vijf regels om bewust 
een aankoop te doen 

 
legt verband tussen 
verschillende soorten 
speelgoed en verschillende 
behoeften 

onderbouwt zijn keuzes voor 
het aanschaffen van een 
product of dier 

 
definieert en geeft 
voorbeelden van sparen, 
lenen, kasboek en begroting in 
relatie tot zakgeld 

legt een relatie tussen 
consumeren of 
consuminderen en de 
gevolgen daarvan voor het 
milieu 

 
beschrijft in grote lijnen de 
uitgaven van een gezin 

Kopen en 
verkopen 

gebruikt in spel 
woorden die nodig zijn 
bij kopen en verkopen 

gebruikt de basiswoorden winkel in 
een context en definieert buiten de 
context 

beschrijft het proces van 
kopen en verkopen 

beschrijft het proces van ruilen 
als een product niet voldoet 

beschrijft hoe het belang van 
consumenten beschermd 
wordt 

   
beschrijft de werkzaamheden in een 
winkel 

noemt de regels bij ruilen en 
kopen 

beschrijft het proces achter de 
webshop 

 

Invloed van 
offline en 
online 
reclame 

  
herkent reclame 

herkent informatieve en 
misleidende teksten op 
verpakkingen van producten 

beschrijft de functie, de 
vormen en voor- en nadelen 
van reclame 

herkent en benoemt 
verschillende vormen van 
beïnvloeding op onze 
consumptie 

  herkent offline en online 
reclame-uitingen 

beschrijft de regels voor 
reclame 

 
beschrijft hoe persoonlijke 
digitale data gebruikt worden 
voor de verkoop 

Ontwikkeling 
van handel en 
consumptie 

   beschrijft in grote lijnen de 
ontwikkeling van geld 

legt de term sociale zekerheid 
en het ontstaan ervan uit 

 vertelt over handel in de 
geschiedenis (slavernij, VOC, 
kolonisatie, Gouden Eeuw) 

legt een relatie tussen 
ontwikkelingen van 
consumptie en die van 
stroomverbruik 

 geeft aan wat er is veranderd 
door televisie en internet 

 
beschrijft de ontwikkeling van 
een winkel tot digitaal 
platform 
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Kunst en cultuur Ontwikkeldoelen 
Kennis van de creaties, gewoonten en gebruiken van mensen, inclusief de kennis van de denkwijze van mensen over het leven, over normen en waarden, mensbeelden en 
godsdiensten. 

 V A B C D 

Samenlevingen 
vroeger en nu 

vertelt over eerdere 
gebeurtenissen (eigen 
geschiedenis) 

gebruikt de basiswoorden vroeger 
in een context en definieert buiten 
de context 

 
geeft voorbeelden van het 
dagelijks leven van nu tot 100 jaar 
geleden 

beschrijft het gezinsleven en 
de omstandigheden in de 
tijd van opa en oma 

beschrijft in grote lijnen de 
kenmerken van de samenleving 
in de verschillende tijdvakken 

 
beschrijft hoe er opgravingen 
worden gedaan en welke 
vondsten er worden gedaan 

beschrijft de betekenis van de 
verschillende tijdvakken voor 
de samenleving van nu 

 
verklaart de economische en 
politieke veranderingen van de 
Gouden Eeuw tot de 18e eeuw 

 
beschrijft wat een 
multiculturele samenleving 
inhoudt en legt uit hoe dit 
zichtbaar is in onze 
samenleving 

Gewoonten en 
gebruiken 
vroeger en nu 

beschrijft het uiterlijk 
van mensen 

 
beschrijft de vormgeving 
van producten 

beschrijft het uiterlijk en innerlijk 
van zichzelf en anderen 

 
gebruikt de basiswoorden vrije tijd 
in een context en definieert buiten 
de context 

 
beschrijft de levensloop met 
levensfasen van een mens 

beschrijft het spelen en het 
speelgoed van vroeger en nu 

beschrijft de rol van man en 
vrouw vroeger en nu 

 
benoemt verschillende soorten 
vrijetijdsbestedingen 

 
beschrijft wat de waarde en het 
gevaar kan zijn van social media 

beschrijft de betekenis en het 
belang van normen en 
waarden in een samenleving 

 
legt de begrippen 
discriminatie, vooroordelen en 
racisme uit en geeft 
voorbeelden 

Belangrijke 
personen/denk 
ers uit de 
geschiedenis 

 vertelt over het leven en werk van 
Annie M.G. Schmidt 

vertelt over het leven van 
bekende personen van 
vroeger en wat hen 
bijzonder maakte 
(Rembrandt, Michiel de 
Ruyter, Anne Frank) 

beschrijft de invloed van 
bekende personen op het leven 
in Nederland (Max Havelaar, 
Aletta Jacobs, Willem Drees) 

noemt belangrijke 
(Nederlandse) hervormers, 
denkers en kunstenaars van de 
16e eeuw tot nu en hoe ze ons 
land en leven hebben 
beïnvloed (Erasmus, Spinoza) 
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Groeperingen 
en 
godsdiensten 

beschrijft het ontstaan van 
verschillende groeperingen 
vroeger en nu en hun invloed in 
de samenleving 

benoemt en beschrijft de 
belangrijkste kenmerken van 
de wereldgodsdiensten en 
noemt overeenkomsten en 
verschillen daartussen 

 
beschrijft de invloed van de 
godsdienst op de 
ontwikkelingen in ons land 
door de eeuwen heen 
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Organisatie en bestuur Ontwikkeldoelen 
Kennis van kenmerken en eigenschappen van organisaties die een rol spelen in de samenleving en kennis van het leiden van die organisaties en het beheren van 
menselijke en materiële middelen om de doelen van een land, organisatie of project te bereiken. 

 V A B C D 

Ontwikkeling 
van beroepen 
en organisaties 

noemt 
voorbeelden van 
beroepen 

gebruikt de basiswoorden 
beroepen in een context en 
definieert buiten de context 

 
herkent en benoemt 
beroepen 

 
herkent het verschil tussen 
beroepen van vroeger en nu 

 
herkent en benoemt 
hulpdiensten 

beschrijft beroepen die 
zichtbaar zijn in de wijk en 
de eigen omgeving 

 
beschrijft de taken van de 
verschillende hulpdiensten 

 
onderscheidt verschillende 
mogelijkheden van 
communicatie van vroeger 
tot nu 

beschrijft soorten werk en 
benoemt beroepen 

 
beschrijft beroepen in de 
middeleeuwen en vergelijkt 
deze met de beroepen van nu 

 
geeft het verschil aan tussen 
arbeidsomstandigheden 
vroeger en nu 

herkent het verschil van leidinggeven 
op basis van macht en gezag 

 
benoemt lidstaten van de EU, 
beschrijft de taken van de EU en 
noemt voor- en nadelen van de EU 

Overheid, wet- 
en regelgeving 

weet wat een 
afspraak en een 
regel is 

legt de functie (het waarom) 
van taken en regels uit 

beschrijft het verschil 
tussen de rechten van 
vrouwen en kinderen 
vroeger en nu 

geeft in grote lijnen de 
betekenis van de 
Ouderdomswet en de 
Werkloosheidswet en 
beschrijft het ontstaan ervan 
(Drees) 

noemt de privacyregels in de digitale 
wereld 

 
benoemt maatregelen en 
voorzieningen waarmee recht wordt 
gedaan aan gelijkheid voor iedereen 

 
beschrijft globaal het proces dat een 
gastarbeider of asielzoeker in 
Nederland doorloopt 

Landsbestuur   beschrijft hoe wijken 
schoongehouden worden 

beschrijft in grote lijnen hoe 
openbare speelruimten tot 
stand komen 

beschrijft de taken van een gemeente 
 

beschrijft hoe regering en parlement 
zijn opgebouwd en benoemt de taken 
van beide organen 
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Ontwikkeling 
van 
landsbestuur 

beschrijft de rol van verschillende 
machthebbers in de 16e, 17e en 18e 
eeuw voor ons land (Willem van 
Oranje, Karel V, Napoleon) 

 
legt de begrippen kolonisatie en 
dekolonisatie uit aan de hand van 
voorbeelden van Nederlandse 
koloniën 

 
benoemt waar en wanneer de 
wereldoorlogen plaatsvonden, de rol 
van Nederland hierin en wat er nu 
wordt gedaan om oorlogen te 
voorkomen 
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Samenwerken 
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en de belangen van de groep. 

 
Organiseren 
Efficiënt, effectief en flexibel inzetten van mensen, middelen, informatie, tijd en geld. Facetten: 

* Taakinitiatie en taken verdelen 
* Informatie en middelen (digitaal) organiseren 
* Plannen in de tijd 
* Taken volgens plan uitvoeren 
* Geld bewaken 

 
Communiceren 
Overbrengen en uitwisselen van ervaringen, meningen en gevoelens in een gesprek met twee of meer deelnemers. Facetten: 

* Informatie uitwisselen 
* Eigen behoeften aangeven 
* Lichaamstaal gebruiken 
* Gesprekken voeren 
* Digital communiceren 

 
Internationaal samenwerken 
Samenwerken in het Engels met mensen uit andere landen, rekening houdend met het perspectief en de sociale en culturele achtergrond van de ander. 
Facetten: 

* Kennismaken 
* Samen aan de slag 
* Bronnen begrijpen 
* Resultaten presenteren 

 

Zorgen 
Iets of iemand in een goede toestand brengen of houden. 

Competentielijnen 
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Zorgen voor jezelf en anderen 
Jezelf en anderen in een goede toestand brengen of houden, zowel lichamelijk, psychisch als sociaal. Facetten: 

* Lichaam/conditie verzorgen 
* Goede voeding kiezen 
* Positief zelfbeeld en emotieregulatie 
* Met anderen omgaan, zich staande houden in een groep 
* Veilig aan het verkeer deelnemen 
* EHBO verlenen 

 
Zorgen voor natuur en milieu 
Dieren, planten en de omgeving in een goede toestand brengen of houden. Facetten: 

* Voor dieren zorgen 
* Voor planten zorgen 
* Voor milieu/eigen leefomgeving zorgen 

 
Maken 
Vormgeven, creëren, vervaardigen, construeren of onderhouden van een product en het creëren en uitvoeren van een voorstelling. 

 
Volgens instructie maken 
Vervaardigen, construeren of onderhouden van producten met stappenplannen, gereedschappen, materialen en/of digitale middelen op basis van 
vooraf gestelde eisen. 
Facetten: 

* Met voorbeeld of (bouw)tekening maken 
* Volgens recept of stappenplan maken 
* Materialen, gereedschappen en (digitale) technologie gebruiken 
* Op vooraf gestelde eisen controleren 
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Naar eigen idee maken 
Vormgeven aan eigen ideeën door het maken van originele producten met behulp van gereedschappen, materialen en/of digitale middelen. 
Het gaat om producten op basis van vooraf gestelde eisen, zoals schetsen, tekeningen, modellen en bouwwerken of om beeldende kunst, zoals 
tekeningen, schilderijen, foto’s en driedimensionale vormen. 
Facetten: 

* Brainstormen, schetsen en ontwerpen 
* Met kleur, materiaal, constructie en (digitale) technologie experimenteren 
* Eigen doel beeldend overbrengen 
* (Internationaal) toegepast ontwerp en beeldende kunst beschouwen 

 
Onderzoeken 
Bestuderen hoe iets werkt of in elkaar zit of de oorzaak of reden van iets achterhalen. 

 
Waarnemen en meten 
Vaststellen van een kenmerk of eigenschap van een object of proces op een doelgerichte en systematische manier door het gebruiken van de 
zintuigen of door te meten, te tellen of te vragen. 
Facetten: 

* Doel van waarneming of meting bepalen 
* Observeren met zintuigen 
* Meten met meetinstrumenten 
* Meetgegevens (digitaal) registreren, interpreteren en verwerken 

 
Analyseren en evalueren 
Uiteenrafelen van situaties (in technische of sociale context) of het bestuderen van producten en processen en het achteraf bespreken en 
beoordelen van de kwalitatieve of kwantitatieve waarde ervan. 
Facetten: 

* Probleem of situatie uiteenrafelen 
* Tot een oplossing komen 
* Computational thinking 
* Op werkresultaat reflecteren 
* Op werkproces reflecteren (metacognitie en zelfmonitoring) 
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Presenteren 
Overbrengen van informatie en ideeën aan een groep op een duidelijke en zo nodig boeiende of enthousiasmerende wijze met relevante 
middelen. 

 
Mondeling uiten en presenteren 
Overbrengen van informatie door gesproken teksten met relevante audiovisuele ondersteuning. 
Facetten: 

* Doelgerichtheid en opbouw 
* Expressiviteit en publiek 
* (Digitaal) hulpmiddelengebruik 

 
Schriftelijk presenteren 
Overbrengen van informatie door geschreven teksten met relevante grafische ondersteuning. 
Facetten: 

* Doelgerichtheid en opbouw 
* Expressiviteit en lezer 
* Verzorging taal en opmaak (digitaal) 

 
Muzisch uiten en presenteren 
Overbrengen van expressie door gedichten maken, zingen, muziek maken, drama spelen, dansen en film maken, zowel voor jezelf als voor 
anderen, en het reflecteren op deze (internationale) uitingen. 
Facetten: 

* Gedichten maken 
* Zingen en muziek maken 
* Drama spelen en dansen 
* Film maken 
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Leren 
Ontwikkelen van het vermogen om op basis van bronnen of ervaringen een onderwerp beter te begrijpen of een taak efficiënter, beter te verrichten dan 
tevoren. 

 
Bronnen gebruiken 
Verzamelen, vinden, beoordelen en analyseren van informatie in verschillende bronnen. Met bronnen worden alle soorten informatiedragers bedoeld: 
boeken (van verhalend tot informatief), teksten, posters, infografics, websites, weblogs, et cetera. 
Facetten: 

* Verzamelen en vinden 
* Ordenen en beoordelen 
* Analyseren en begrijpen (denkvragen en leesstrategieën als middel) 
* Concluderen en waarderen 

 
Leren leren 
Leren van vaardigheden, technieken en methoden die het leren efficiënter en effectiever maken.  
Facetten: 

* Doelen stellen en strategie kiezen 
* Plannen 
* Leerproces reguleren 
* Je kennis toetsen 
* Op het leerproces reflecteren (metacognitie en zelfmonitoring) 

 
Bewegen 
Ontspannen en inspannen van het lichaam om lichamelijk en geestelijk goed te functioneren in het dagelijks leven. 
 
Ontspannen 
Bewust zijn van gevoelens, lichaam en omgeving en deze kunnen inzetten om ontspanning en concentratie te bereiken.  
Facetten: 

o Bewustzijn van eigen lichaam 
o Bewustzijn van gevoelens 
o Baas zijn over lichaam en gevoelens 
o Bewustzijn van anderen en omgeving 

 
 



© Jeelo 2022 
 

Deel B - 24 

 

 

Inspannen 
Het lichaam gebruiken om samen met anderen met plezier te kunnen bewegen en rekening houden met alles wat het lichaam daarvoor nodig heeft. 
Facetten: 

o Plezier in bewegen 
o Energie en kracht 
o Coördinatie, souplesse, evenwicht en lichaamshouding 
o Samen spelen en bewegen 
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Organiseren Ontwikkeldoelen 
Efficiënt, effectief en flexibel inzetten van mensen, middelen, informatie, tijd en geld. 

 V A B C D 

Taakinitiatie en 
taken verdelen 

speelt naast en steeds 
vaker met andere kinderen 

 
voert een eenvoudige 
opdracht uit als daarom 
gevraagd wordt 
 
deelt soms iets met 
andere kinderen  

begint direct met de taak 
 
speelt samen met andere 
kinderen 

 
voert samen een taak uit 

begint direct bij ontvangst met 
de taak 

 
verdeelt taken met een ander 

begint direct aan een taak 
nadat hij zijn plan heeft 
gemaakt 

 
verdeelt taken en rollen en is 
zich daarbij bewust van het 
belang van gelijkwaardige 
deelname 

stelt prioriteiten bij 
meerdere taken en begint 
met de belangrijkste, dat 
hoeft niet de leukste te zijn 

 
verdeelt taken en rollen en 
benut daarbij ieders talent 

Informatie en 
middelen 
(digitaal) 
organiseren (R) 

kiest zelf waarmee hij wil 
spelen of wat hij wil eten 
of drinken 

vraagt om dingen die hij 
nodig heeft 

 
pakt zelf materialen die hij 
nodig heeft 

 
deelt beschikbare materialen 
met andere kinderen 

zorgt voor de juiste en het 
juiste aantal benodigdheden 
voor het uitvoeren van de 
eigen taak 

kiest en verzamelt 
benodigdheden voor een 
opdracht 

 
slaat voor zichzelf belangrijke 
gegevens op 

stelt benodigdheden voor 
een opdracht vast en zorgt 
dat hijzelf of anderen deze 
tijdig leveren 

 
slaat voor zichzelf en 
anderen belangrijke 
gegevens op 

Plannen in de tijd 
(R) 

stopt met spelen als 
daarom gevraagd wordt 

rondt een eenvoudige taak af 
binnen de tijd 

maakt een eenvoudige 
tijdsplanning voor de eigen 
taken 

maakt een tijdsplanning voor 
gezamenlijk werk 

toont verantwoordelijkheid 
voor de tijdsplanning en 
stelt bij waar nodig 

Taken volgens 
plan uitvoeren 

komt een eenvoudige 
afspraak na 

houdt zich aan regels werkt gestructureerd aan een 
taak 

werkt gestructureerd aan 
achtereenvolgende taken en 
controleert tussentijds 

werkt gestructureerd en zet 
door op lastige momenten 
tijdens een opdracht 

 
toont verantwoordelijkheid 
voor eigen bijdragen en het 
gezamenlijke resultaat 

 
is flexibel, speelt actief in op 
nieuwe situaties 

 gebruikt speelgoed en 
materiaal waarvoor het 
bedoeld is 
 
 

werkt door aan een taak van 
5 tot 10 minuten 

werkt door aan een taak van 10 
tot 20 minuten 

 
verandert zijn plan als dat voor 
de nieuwe situatie nodig is 

 accepteert variatie op een 
opdracht 

 
 

past zich aan een situatie 
aan, schakelt tussen taken 

kan zich aanpassen aan nieuwe 
ideeën of situaties 

maakt zijn taak af voordat hij 
aan iets anders begint 

 helpt mee met opruimen ruimt materiaal op   

Geld bewaken 
(R) 

 kan ruilen kan iets kopen en verkopen kan uitgaven en inkomsten 
noteren 

houdt uitgaven en 
inkomsten bij tijdens de 
uitvoering van een opdracht 
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Communiceren Ontwikkeldoelen 
Overbrengen en uitwisselen van ervaringen, meningen en gevoelens in een gesprek met twee of meer deelnemers. 

 V A B C D 

Boodschap 
overbrengen (T) 

vertelt over zichtzelf neemt initiatief tot gesprek in 
een groep 

 
zet gesprek voort 

spreekt in logische 
volgorde over eigen 
ervaringen 

brengt doelgericht 
boodschap of ervaring 
over 

brengt doelgericht boodschap of 
ervaring over met een passende 
inleiding en afsluiting 

Naar de ander 
luisteren (T) 

geeft antwoord op 
vragen 

beantwoordt voor hem bestemde 
vragen 

 
herkent taalgrapjes (figuurlijk 
taalgebruik) 

luistert en stelt vragen ter 
verduidelijking 

luistert, vraagt door en vat 
samen wat een ander 
heeft gezegd 

luistert, vraagt door en houdt daarbij 
rekening met gevoelens van anderen 

Eigen behoeften 
aangeven (T) 

stelt vragen aan de 
begeleider als hij iets 
wil 

geeft bij kinderen aan wat hij wel 
of niet wil 

 
maakt zijn gevoelens en intenties 
kenbaar 
geeft zijn mening 

komt voor zichzelf op 
door eigen behoefte te 
verwoorden 

durft een standpunt in te 
nemen en te verdedigen 

toont assertief gedrag in 
communicatie met anderen 

Lichaamstaal 
gebruiken (T) 

toont non-verbaal 
eigen gevoelens 

richt zich naar de spreker (non- 
verbaal) 

 
spreekt met intonatie 

vertelt eigen verhaal met 
expressie 

gebruikt intonatie, 
houding en handgebaren, 
passend bij het gesprek 

maakt bewust gebruik van 
lichaamstaal om een verhaal te 
versterken 

 
herkent en benoemt lichaamstaal van 
anderen 

Gesprekken 
voeren (T) 

praat met andere 
kinderen met dezelfde 
interesse(s) 

 
stelt wie-, wat- en 
waarom-vragen 

neemt initiatief in gesprek met 
een ander 

wacht op z'n beurt in een gesprek 

gebruikt je-vorm en u-vorm 

neemt ruimte in een 
gesprek 

 
geeft anderen voldoende 
ruimte in een gesprek 

bewaakt sfeer en 
evenwichtige deelname in 
groepsgesprekken 

bewaakt sfeer en evenwichtige 
deelname in groepsgesprekken en 
neemt de leiding in een 
groepsgesprek 

Digitaal 
communiceren 
(T) 

   denkt na over welke de 
informatie hij wel en niet 
online deelt 

 
gebruikt digitale 
toepassingen voor 
communicatie 

denkt na over welke gevolgen het 
online delen van persoonlijke 
informatie heeft voor zichtzelf en 
anderen 

 
meldt het als digitale communicatie 
anderen schaadt 
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Internationaal samenwerken Ontwikkeldoelen 
Samenwerken in het Engels met mensen uit andere landen, rekening houdend met het perspectief en de sociale en culturele achtergrond van de ander. 

 
V A B 

 
C 

 
D 

Kennismaken gebruikt eenvoudige vaste Engelse 
woordcombinaties (chuncks) bij een 
begroeting 

 
beantwoordt enkele standaard 
vragen over hemzelf met een woord 
in het Engels 

 
benoemt emoties in het Engels en 
gebruikt daarbij passende 
bewegingen en mimiek 

stelt zichzelf voor in het 
Engels 

 
vertelt in het Engels over zijn 
vrijetijdsbesteding 

 
toont interesse in de ander 
door een aantal standaard 
vragen te stellen in het 
Engels 

maakt kennis met iemand 
door iets over zichtzelf te 
vertellen en daarna vragen 
aan de ander te stellen in het 
Engels 

 
gebruikt eenvoudige Engelse 
taalconventies (zoals 
beleefdheidsvormen) 

 
stelt zichzelf voor in een kort, 
in het Engels geschreven 
(online) bericht en stelt vragen 
aan de ander in het Engels 

voert in het Engels een 
kennismakingsgesprek waarin 
over en weer informatie wordt 
uitgewisseld 
 
schrijft een persoonlijk bericht 
(brief, online media) in het 
Engels 

Samen aan de 
slag 

voert een taak correct uit na een 
eenvoudige instructie hierover in 
woord en beeld in het Engels 

 
geeft met enkele Engelse woorden 
aan dat hij iets niet begrijpt 

 
reageert met een of enkele Engelse 
woorden op een uiting van een 
ander 

communiceert in het Engels met 
enkele woorden over 
taakverdeling en spullen 
 
stelt standaard vragen in het 
Engels als iets niet duidelijk is 
 
gebruikt eenvoudige vaste Engelse 
woordcombinaties (chuncks) bij 
het geven en ontvangen van 
kritiek en complimenten 

communiceert, soms 
ondersteund met gebaren, in 
het Engels over taakverdeling 
en rollen en is zich daarbij 
bewust van het belang van 
gelijkwaardige deelname 

 
stelt in het Engels vragen als 
iets niet duidelijk is en vraagt 
of het voor de ander duidelijk 

 
geeft en ontvangt feedback in 
het Engels in enkele 
eenvoudige zinnen 

 verdeelt taken en rollen in 
het Engels en houdt daarbij 
rekening met eventueel 
verschillende belangen 
 
zorgt dat alles duidelijk is 
voor hemzelf en de ander 
door de afspraken samen te 
vatten in het Engels 
 
geeft en ontvangt feedback 
in het Engels in korte zinnen, 
rekening houdend met het 
perspectief van de ander 

Bronnen 
begrijpen 

stelt zich open en nieuwsgierig op 
bij het luisteren naar een 
Engelstalige bron 

stelt vragen (in het Nederlands) 
over een (voor hem relevante) 
gesproken Engelstalige bron 

 begrijpt gesproken en 
geschreven (voor hem 
relevante) Engelstalige bronnen 

begrijpt gesproken en 
geschreven (voor hem 
relevante) Engelstalige 
bronnen en voert hierover 
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 tekent en vertelt (in het 

Nederlands) over een Engelstalige 
bron 

tekent en vertelt over een 
gesproken Engelstalige bron en 
gebruikt daarbij enkele Engelse 
sleutelwoorden 

en stelt er vragen over in het 
Engels 

 
maakt een mindmap in het 
Engels over een Engelstalige 
bron 

een eenvoudig gesprek in 
het Engels 

 
maakt een eenvoudige 
samenvatting in het Engels 
van een Engelstalige bron 

Resultaten 
presenteren 

vertelt over een onderwerp of 
eigen werkstuk en gebruikt daarbij 
enkele Engelse woorden 

 
maakt tekeningen over wat hij 
heeft gedaan en vertelt erover 
met gebruik van enkele Engelse 
woorden 

vertelt in het Engels over een 
onderwerp of werkstuk en 
gebruikt daarbij eenvoudige vaste 
woordcombinaties (chuncks) 

 
maakt een boekje over wat hij 
heeft gedaan en vertelt erover 
met gebruik van eenvoudige vaste 
Engelse woordcombinaties 
(chuncks) 

vertelt in het Engels over een 
onderwerp of werkstuk in 
eenvoudige, korte zinnen 

 
schrijft een korte tekst in het 
Engels over wat hij heeft 
gedaan 

vertelt in het Engels over 
een onderwerp of werkstuk 
in korte zinnen en 
beantwoordt vragen in het 
Engels 

 
schrijft een instructie voor 
iemand in het buitenland, 
rekening houdend met de 
culturele achtergrond en 
taalconventies van de 
ontvanger 
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Zorgen voor jezelf en anderen Ontwikkeldoelen 
Jezelf en anderen in een goede toestand brengen of houden, zowel lichamelijk, psychisch als sociaal. 

 V A B C D 

Lichaam/conditie 
verzorgen 

kleedt zichzelf met hulp 
aan en uit 

 
gaat zelf naar de wc 

kleedt zichzelf aan 
 

wast zijn handen zorgvuldig 

verzorgt zijn eigen lichaam meet de eigen lichamelijke 
conditie en trekt conclusies 
daaruit 

 
brengt de eigen 
vrijetijdbesteding in kaart 

stimuleert zichzelf en 
anderen om het lichaam in 
goede conditie te houden 

 
brengt een balans in slapen, 
zorgen, leren, spelen 
(binnen en buiten), hobby’s 
en online tijdsbestedingen 

Goede voeding 
kiezen 

drinkt zelf uit een beker 

eet met vork en lepel 

kiest gezonde voeding uit voor 
zichzelf 

maakt een eenvoudig gezond 
gerecht volgens recept 

stelt gevarieerde maaltijd 
samen met de Schijf van Vijf 

maakt eenvoudige, gezonde 
gerechten op een veilige en 
hygiënische manier 

Positief zelfbeeld 
en 
emotieregulatie 

kan trots zijn op zichzelf durft zelf een taak te doen 
 

probeert het nog eens als iets 
niet lukt 

toont zelfvertrouwen bij het 
oppakken van nieuwe taken 

 
neemt de tijd om rustig te 
worden als het tegenzit en 
gaat dan weer verder 

benoemt positieve 
eigenschappen van zichzelf 

 
blijft rustig en werkt door als 
het tegenzit 

toont zelfvertrouwen bij 
complexe opdrachten en is 
zich bewust van de eigen 
inbreng 

 
regelt zijn emoties bewust 
en werkt ongestoord verder 

Met anderen 
omgaan, zich 
staande houden 
in de groep 

kan eenvoudige gevoelens 
bij anderen waarnemen, 
bijvoorbeeld ‘hij huilt, hij 
zal wel verdrietig zijn’ 

toont en herkent emoties 
 

herkent emoties bij anderen en 
benoemt ze 

 
lost eenvoudige conflicten zelf 
op 

geeft kritiek en complimenten 
en houdt daarbij rekening met 
het eigen gevoel en dat van 
anderen 

helpt en komt op voor 
anderen en draagt bij aan 
een positief klimaat in de 
groep 

handelt in belang van de 
groep met respect voor 
iedereen, inclusief zichzelf 

Veilig aan het 
verkeer 
deelnemen 

speelt onder toezicht veilig 
op de stoep 

 
gaat onder toezicht veilig 
door het verkeer 

speelt veilig op de stoep 

steekt zelfstandig over 

fietst veilig in eenvoudige 
verkeerssituaties 

neemt veilig deel aan het 
verkeer 

 
verleent correct voorrang 

neemt als volwaardige 
verkeersdeelnemer deel aan 
het verkeer 
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EHBO verlenen roept om hulp als het 

nodig is 
vraagt iemand hulp als het 
nodig is 

gaat hulp halen bij lichamelijk 
letsel 

 
verzorgt een wondje bij 
zichzelf 

biedt hulp door op de juiste 
wijze 112 te alarmeren 

 
 

helpt correct bij wonden en 
kleine ongelukken 

handelt veilig volgens EHBO- 
regels bij extern en intern 
lichamelijk letsel, denk aan 
verslikking, flauwvallen en 
inname giftige stoffen 

 
 
 
 

Zorgen voor natuur en milieu Ontwikkeldoelen 
Dieren, planten en de omgeving in een goede toestand brengen of houden. 

 V A B C D 

Voor dieren 
zorgen 

gaat veilig om met 
(huis)dieren, voor zichzelf 
en de dieren 

benadert op de goede wijze 
een dier 

 
verzorgt een dier onder 
begeleiding 

voert eenvoudige 
verzorgingstaken uit bij 
kleine huisdieren, zoals eten 
geven, schoonmaken 

verzorgt een huisdier volgens 
eigen plan over een langere 
periode 

verzorgt jonge dieren 
vanaf het begin van hun 
leven (rups, kikker, kuiken) 

Voor planten 
zorgen 

respecteert planten tijdens 
het buiten spelen 

verzorgt planten verzorgt een plant volgens 
instructie 

verzorgt een plant gedurende een 
langere periode 

verzorgt jonge planten van 
zaad of stek tot plant 

Voor 
milieu/eigen 
leefomgeving 
zorgen 

gooit afval in een afvalbak scheidt afval houdt de eigen omgeving 
schoon 

neemt initiatieven om in de eigen 
omgeving milieuvriendelijk te 
handelen 

toont milieuvriendelijk 
gedrag en spreekt daar 
anderen op aan 
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Volgens instructie maken Ontwikkeldoelen 
Vervaardigen, construeren of onderhouden van producten met stappenplannen, gereedschappen, materialen en/of digitale middelen op basis van vooraf gestelde eisen. 

 V A B C D 

Met voorbeeld of 
(bouw)tekening 
maken (R) 

probeert na te 
doen en na te 
maken 

maakt een patroon na 
 

maakt een eenvoudig werkstuk na vanaf 
voorbeeld 

maakt constructies met papier, 
karton en kosteloos materiaal 
volgens tekening 

maakt producten en 
constructies met hout en stof 
volgens schematische 
tekening 

maakt een constructie van 
verschillende materialen 
op basis van een 
(bouw)tekening op schaal 

   tekent producten na door goed 
naar het product te kijken 

  
maakt een ontwerp op 
schaal 

Volgens recept of 
stappenplan 
maken (R) 

tekent 
kopvoeters 

maakt een product volgens een 
stappenplan 

maakt een product volgens een 
plan met zes eenvoudige stappen 

maakt een product door het 
volgen van een stappenplan 

maakt een samengesteld 
product door het volgen 
van processtappen 

  tekent een mensfiguur    

  mengt kleuren    

Materialen, 
gereedschappen 
en (digitale) 
technologie 
gebruiken 

rijgt grote 
kralen 

 
knipt langs een 
rechte lijn 

gebruikt eenvoudige materialen met 
hulp 

gebruikt materialen en 
hulpmiddelen volgens instructie 
van iemand 

gebruikt materialen, 
hulpmiddelen en 
gereedschappen volgens 
geschreven instructie 

gebruikt zelfstandig 
materialen, hulpmiddelen 
en gereedschappen op een 
juiste en veilige manier 

    doet met instructie van 
anderen ervaring op met 
(digitale) technologie 

gaat duurzaam met 
materialen om 

     doet met een handlelding 
ervaring op met (digitale) 
technologie 

Op vooraf 
gestelde eisen 
controleren 

 controleert onder leiding van iemand 
anders het eigen werk 

controleert op verzoek het 
product aan de hand van de 
vooraf gegeven eisen 

controleert uit zichzelf het 
product aan de hand van de 
vooraf gegeven eisen 

test of het product voldoet 
aan de vooraf gestelde 
eisen 

 

Note: (R) = rekenen geïntegreerd in de leerdoelen 
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Naar eigen idee maken Ontwikkeldoelen 
Vormgeven aan eigen ideeën door het maken van originele producten, zoals schetsen, tekeningen, modellen en bouwwerken met behulp van gereedschappen, materialen en/of 
digitale middelen op basis van vooraf gestelde eisen of naar aanleiding van een eigen doel. 

 V A B C D 

Brianstormen, 
schetsen en 
ontwerpen (R) 

durft te fantaseren verwoordt zijn idee voor een 
product 

 
maakt een tekening bij het 
product en licht de tekening 
toe 

heeft ideeën voor een 
product en houdt rekening 
met de eisen aan het 
product 

 
maakt eenvoudige schetsen 
bij zijn idee 

houdt rekening met doel, 
gebruik en doelgroep van het 
product tijdens het vormen van 
ideeën 

 
maakt schetsen of foto’s van zijn 
ideeën en komt tot een 
weloverwogen keuze 

stelt een programma van 
eisen op voor het maken van 
een product, met 
bijbehorende schetsen, 
foto’s en ontwerpen 

   denkt na over kleur en 
materiaal die passend bij zijn 
idee 

 
kiest kleuren en materialen die 
passen bij doel, gebruik en 
doelgroep van het product 

 

Met kleur, 
materiaal, 
constructie en 
(digitale) 
technologie 
experimenteren 

speelt met kleuren en 
vormen 

 
verft met de vingers 

krast, tekent vormen 

kleit vormen 

gebruikt kleuren, mengt en 
speel met licht en donker 

 
knutselt met papier, kosteloos 
materiaal en karton en 
probeert uit 

 
kleit en probeert het materiaal 

probeert kleur uit en 
ontdekt verschillende 
mogelijkheden 

 
probeert materiaal uit en 
ontdekt verschillende 
mogelijkheden 

experimenteert doelgericht met 
kleur, materiaal en constructie 

 
 
experimenteert met hulp van 
anderen met (digitale) 
technologie om iets te creëren 

experimenteert doelgericht 
met kleur, materiaal en 
constructie en brengt de 
voor- en nadelen in kaart 

 
experimenteert met 
(digitale) technologie om 
iets te creëren 

  
scheurt en knutselt met 
papier 
 
speelt met blokken 

uit 
 

speelt met 
constructiemateriaal en 
probeert uit 

probeert constructies uit en 
ontdekt verschillende 
mogelijkheden 
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Eigen doel 
beeldend 
overbrengen 

tekent of schildert wat hij zelf 
wil en legt het werkstuk uit 

maakt iets wat hij zelf wil van 
papier, karton of klei en legt 
het werkstuk uit 

fotografeert wat hij zelf wil en 
legt de foto uit 

tekent of schildert met 
eigen doel en legt de relatie 
tussen de onderdelen in het 
werkstuk uit 

 
maakt met eigen doel iets 
van papier, karton of klei en 
legt het werkstuk uit 

 
maakt met eigen doel een 
foto en legt de foto uit 

tekent en schildert met eigen 
doel en legt uit hoe 
met kleur en vorm de 
bedoeling wordt overgebracht 

 
maakt met eigen doel iets 
van 1 of meer materialen en legt 
de relatie uit tussen de keuze 
voor materialen en vormen en 
het eigen doel 

 
maakt een serie foto’s met eigen 
doel en legt de relatie uit tussen 
de werkwijze en het eigen doel 

experimenteert met 
manieren om in het platte 
vlak met kleur, vorm en 
materiaal het eigen doel 
over te brengen en licht 
dit proces toe 

 
experimenteert met 
manieren om in 
een ruimtelijke vorm met 
kleur, vorm, materiaal en 
constructie het eigen doel 
over te brengen en licht dit 
proces toe 

 
experimenteert met 
manieren om met fotografie 
en beeldbewerking het eigen 
doel over te brengen en licht 
dit proces toe 

(Internationaal) 
toegepast 
ontwerp en 
beeldende 
kunst 
beschouwen 

kijkt naar producten en 
beschrijft wat hij ziet 

kijkt naar beeldende kunst van 
anderen en beschrijft wat hij 
ziet 

kijkt naar producten 
van anderen en beschrijft 
vorm en functie 

 
kijkt naar beeldende kunst 
van anderen en beschrijft de 
bedoeling die hij er zelf in 
ziet 

kijkt naar producten van 
anderen en geeft zijn mening 

 
kijkt naar beeldende kunst van 
anderen en geeft zijn mening 

reflecteert op 
(internationale) producten 
van anderen en van 
zichzelf 

 
reflecteert op 
(internationale) beeldende 
kunst van anderen en van 
zichzelf 

 

Note: (R) = rekenen geïntegreerd in de leerdoelen 
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Waarnemen en meten Ontwikkeldoelen 
Vaststellen van een kenmerk of eigenschap van een object of proces op een doelgerichte en systematische manier door het gebruiken van de zintuigen of door te meten, te 
tellen of te vragen. 

 V A B C D 

Doel van   bedenkt gerichte kijk- kiest een passende kiest een passende 
waarneming of vragen om een object of meetmethode om antwoord meetmethode om 
meting bepalen situatie te onderzoeken te krijgen op een gegeven antwoord te krijgen op 
(R)  onderzoeksvraag een eigen 

   onderzoeksvraag 

Observeren met 
zintuigen (R) 

kent de kleuren rood, 
blauw, groen en geel 

 
kent de vormen rond 
(cirkel), vierkant en 
driehoek 

sorteert voorwerpen op 
eigenschappen 

 
vergelijkt lengte, inhoud en gewicht 
op het oog of via direct meten 

beschrijft of tekent een 
object of situatie door 
nauwkeurig te kijken, 
proeven, ruiken, voelen of 
luisteren 

vergelijkt eigenschappen 
van processen of producten 
door nauwkeurig te kijken, 
proeven, ruiken, voelen of 
luisteren 

observeert de 
eigenschappen van een 
proces of product volgens 
een eigen 
onderzoeksopzet 

  
sorteert voorwerpen op 
één eigenschap (bijv. 
vorm of kleur) of functie 

 
gebruikt de begrippen 
warm en koud 

vergelijkt en ordent op omtrek en 
oppervlakte op het oog 

 
gebruikt zintuigen voor onder 
andere koud, warm, ruw, glad, zoet 
en zout 

   

  tekent na door observeren    

 kan na ruiken of zien 
zeggen wat hij lekker of 
vies vindt 

 
laat met instrumenten zien dat de 
tijd verstrijkt (zandloper, klok) 

   

 speelt met mozaïek en 
eenvoudige puzzels 

maakt puzzels van 25 tot 60 stukjes    
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Meten met 
meetinstrumenten 
(R) 

vergelijkt voorwerpen op 
lengte, oppervlakte,  
inhoud en gewicht (wat is 
langer, groter of meer) 

 
speelt met de spiegel: 
wat kan ik zien 

 
speelt met de schaduw: 
waar is deze 

vergelijkt en ordent op lengte, 
inhoud en gewicht met een vaste 
maat 

 
voert een opdracht uit met een 
spiegeltje 

 
voert een opdracht uit met licht en 
schaduw 

bepaalt lengte, inhoud, 
gewicht met (zelfgemaakte) 
meetinstrumenten 

vergelijkt eigenschappen van 
processen en producten 
door het uitvoeren van 
metingen met verschillende 
meetinstrumenten 

voert een kwalitatieve 
meting uit met 
bijvoorbeeld enquête, 
interview, experiment 

Meetgegevens 
(digitaal) 
registreren, 
interpreteren en 
verwerken (R) 

wijst op een kijkplaat aan 
waar iets is 

 
weet waar iets is ten 
opzichte van zijn lichaam 
(voor, achter, naast, in, 
op, boven, onder) 

wijst op een eenvoudige plattegrond 
iets aan 

 
lokaliseert iets door gebruik te 
maken van herkenningspunten 

 
neemt een standpunt in en tekent of 
verwoordt dan wat je niet ziet 

 
tekent realistische maten 

 
tekent een eenvoudige plattegrond 

noteert meetresultaten op 
nauwkeurige en 
gestructureerde manier 

 
verbindt een eenvoudige 
betekenis aan verzamelde 
gegevens 

 
geeft meetgegevens weer in 
een eenvoudige tekening, 
plattegrond, staafdiagram of 
tijdlijn 

registreert meerdere 
meetresultaten in een 
logboek of eenvoudige tabel 

 
trekt conclusies uit 
verzamelde (meet)gegevens 

 
verwerkt meetgegevens 
in een schematische 
tekening, grafiek, tijdbalk of 
kaart met legenda 

registreert kwalitatieve 
meetresultaten in een 
(digitale) tabel of (digitaal) 
verslag 

 
legt verbanden tussen 
verschillende soorten 
onderzoeksgegevens 

 
kiest en maakt een 
overzichtelijke (digitale) 
weergave van de 
meetgegevens 

 

Note: (R) = rekenen geïntegreerd in de leerdoelen 
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Analyseren en evalueren Ontwikkeldoelen 
Uiteenrafelen van situaties (in technische of sociale context) of het bestuderen van producten en processen en het achteraf bespreken en beoordelen van de kwalitatieve of 
kwantitatieve waarde ervan. 

 V A B C D 

Probleem of 
situatie 
uiteenrafelen 

 herkent een probleem 
 

noemt een oorzaak of 
gevolg van het probleem of 
situatie 

beschrijft een probleem in 
eigen woorden 

 
benoemt enkele gevolgen of 
oorzaken van het probleem of 
de situatie 

bekijkt en beschrijft het 
probleem vanuit verschillende 
invalshoeken 

 
onderscheidt oorzaken en 
gevolgen van het probleem of 
de situatie 

schat van tevoren in of er 
een probleem kan ontstaan 

 
rafelt het probleem of de 
situatie uiteen, zodat 
oorzaken en gevolgen helder 
worden 

Tot een oplossing 
komen 

 bedenkt een oplossing voor 
zichzelf 

bedenkt meerdere oplossingen 
en betrekt anderen daarbij om 
een keuze te maken 

stelt eerst criteria op waaraan 
de oplossing moet voldoen en 
bedenkt dan oplossingen 

maakt en verantwoordt een 
plan van aanpak om tot een 
oplossing te komen 

Computational 
thinking 

 benoemt de stappen van 
eenvoudige handeling 

benoemt stappen van een 
handeling zo nauwkeurig dat 
een ander deze kan nadoen 

benoemt stappen in een 
proces en herkent daarin 
patronen 

benoemt stappen in een 
proces en herkent daarin 
patronen en algoritmen 

Op werkresultaat 
reflecteren 

 reflecteert op werkresultaat 
(wat is goed, kan beter) 

 
controleert iets op enkele 
punten 

reflecteert op werkresultaat 
met controlelijst en stelt op 
verzoek bij 

reflecteert op werkresultaat 
met controlelijst en stelt op 
eigen initiatief bij 

reflecteert tussentijds op 
werkresultaat met 
controlelijst en stelt op 
eigen initiatief bij 

Op werkproces 
reflecteren 
(metacognitie en 
zelfmonitoring) 

geeft complimentjes 

geniet van een compliment 

vindt kritiek nog lastig, maar 
kan wel verder 

reflecteert op werkproces 
(wat ging goed, kan beter) 

 
reflecteert op eigen ervaring 
(wat is leuk, niet leuk) 

reflecteert onder begeleiding 
op werkproces en ervaringen 
en pakt aangereikte tips op 

reflecteert op (groeps)proces 
en ervaring en formuleert zelf 
(of samen) verbeteringen 

reflecteert tussentijds op 
(groeps)proces en ervaring 
en stelt tussentijds (samen) 
bij 
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Mondeling uiten en presenteren Ontwikkeldoelen 
Overbrengen van informatie door gesproken teksten met relevante audiovisuele ondersteuning. 

 V A B C D 

Doelgerichtheid en 
opbouw (T) 

vertelt wat hij 
vandaag heeft 
gedaan 
 
duidt zaken of 
personen aan 
met een 
kenmerk of 
eigenschap 
(bv. de rode 
auto)  

vertelt over een gebeurtenis 
of handeling 

 
beschrijft kenmerken en 
eigenschappen van zaken of 
personen 

presenteert een aantal facetten 
van een onderwerp 

 
vertelt in eigen woorden 

presenteert een onderwerp 
volgens een logische 
opbouw met een passende 
inleiding en afsluiting 

 
stemt de woordkeuze af op 
de luisteraars 

bouwt de presentatie zo op 
dat het boeiend blijft tot het 
einde 

 
stemt toon en woordkeus af 
op het doel van de 
presentatie en de luisteraars 

Expressiviteit en 
publiek (T) 

praat verstaanbaar 
 
durft te praten als 
meerdere kinderen 
naar hem kijken 

articuleert voldoende 

kijkt de groep in 

spreekt verstaanbaar en staat 
rechtop voor de groep 

 
maakt oogcontact met de 
luisteraars 

gebruikt afwisseling in het 
spreken en gebruikt 
gebaren 

 
betrekt luisteraars bij een 
presentatie door vragen te 
stellen 

gebruikt bewust 
stemvolume, intonatie en 
gebaren om informatie 
overtuigend over te brengen 

 
betrekt luisteraars bij een 
presentatie door een actieve 
werkvorm te gebruiken, 
bijvoorbeeld een quiz of 
opdracht 

(Digitaal) 
hulpmiddelengebruik 
(T) 

 geeft informatie met behulp 
van voorwerpen 

ondersteunt de presentatie met 
een beeld of woordweb 

ondersteunt de presentatie 
met verschillende (digitale) 
hulpmiddelen 

kiest en gebruikt passende 
(digitale) media om de 
presentatie te ondersteunen 

 

Note: (T) = taal geïntegreerd in de leerdoelen 
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Schriftelijk uiten en presenteren Ontwikkeldoelen 
Overbrengen van informatie door geschreven teksten met relevante grafische ondersteuning. 

 V A B C D 

Doelgerichtheid 
en opbouw (T) 

doet alsof hij schrijft 
(krabbelt) 

schrijft (krabbelt) functionele 
briefjes 

schrijft korte teksten bij een 
onderwerp 

schrijft een formele tekst op 
basis van een schrijfdoel, 
indeling en kernwoorden 

schrijft een formele tekst op 
basis van een vooraf gemaakt 
schrijfplan 

   gebruikt korte, begrijpelijke 
zinnen 

 
stemt woordgebruik en 
zinsopbouw af op het doel van 
de tekst 

 
stemt de opbouw, woordkeus 
en toon af op het soort tekst, 
het doel en de doelgroep 

Expressiviteit en 
lezer (T) 

tekent en vertelt bij 
eigen krabbels 

tekent een verhaal schrijft uit eigen ideeën 
verhaaltjes 

uit eigen gevoel en gedachten 
in gedicht, brief of verhaal 

kan een mening, boodschap of 
emotie overbrengen op anderen 
in een passende informele 
schrijfvorm 

Verzorging taal 
en opmaak 
(digitaal) (T) 

  onderscheidt afzonderlijke 
zinnen met hoofdletters en 
punten 

houdt bij het schrijven 
rekening met spelling, 
zinslengte en interpunctie 

streeft naar correcte spelling en 
grammatica en gebruikt daarbij 
hulpmiddelen en tegenlezers 

 kiest passende beelden bij een 
stukje tekst 

 
werkt netjes aan schriftelijk 
werk 

maakt gebruik van beeld, 
witregels en lettergrootte 

 
gebruikt een 
tekstverwerkingsprogramma 

voorziet tekst van passende 
opmaak, bijvoorbeeld met 
titelblad, inhoudsopgave, en 
illustraties 

   gebruikt een tekst- en 
beeldbewerkingsprogramma 
voor verschillende schriftelijke 
uitingen 

 

Note: (T) = taal geïntegreerd in de leerdoelen 
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Muzisch uiten en presenteren Ontwikkeldoelen 
Overbrengen van expressie door gedichten maken, zingen, muziek maken, drama spelen, dansen en film maken, zowel voor jezelf als voor anderen, en het reflecteren op deze 
(internationale) uitingen. 

 V A B C D 

Gedichten maken praat mee met versjes zegt zelf een versje op maakt een versje 
 

leest een versje voor en praat 
erover 

schrijft gedichten met 
verschillende rijmschema’s 

 
luistert naar en leest 
gedichten van anderen en 
geeft zijn mening 

brengt een mening, 
boodschap of emotie over in 
een gedicht of in de 
voordracht van een gedicht 

reflecteert op (Engelse) 
gedichten van zichzelf en 
anderen 

Zingen en muziek 
maken (T) 

zingt mee met liedjes zingt alleen een lied zingt met een groepje voor 
anderen 

zingt voor de groep zingt een zelfbedacht lied 
voor de groep 

 luistert naar liedjes klapt en trommelt mee met 
liedjes 

 
bootst geluiden na 

 
experimenteert met geluiden 
op (zelfgemaakte) 
instrumenten 

maakt muziek bij een lied 
 

kiest (online) muziek bij een 
situatie 

 
maakt en/of kiest muziek bij 
een situatie en bewerkt 
indien nodig 

  luistert naar liedjes en de 
instrumenten die de muziek 
maken 

luistert naar (internationale) 
zang en muziek 

luistert naar (internationale) 
zang en muziek van anderen 
en geeft zijn mening 

reflecteert op 
(internationale) zang en 
muziek van anderen en van 
zichzelf 

Drama spelen en 
dansen (T) 

speelt 'doen-alsof- 
spelletjes' 

 
durft vrij te bewegen of te 
dansen 

beeldt iets uit 

speelt poppenkast of een spel 

speelt een rollenspel 

beeldt een kort verhaaltje of 
scène uit 

 
experimenteert met mimiek 

beeldt een verhaal uit met 
gebruik van emoties 

 
experimenteert met non- 
verbale communicatie 

speelt een rol en kiest 
daarbij passende stem, 
houding, beweging en 
mimiek 

   
volgt een eenvoudig ritme 

 
kijkt met interesse naar spel 
van anderen 

danst vrij op ritme en tempo 
 

kijkt met interesse naar 
uitvoeringen op toneel 

 
improviseert met danspassen 
op verschillende soorten 
muziek 

experimenteert met 
mogelijkheden om de 
aandacht van het publiek 
vast te houden 

    kijkt met interesse naar 
(internationaal) toneel en dans 
en geeft zijn mening 

drukt eigen gevoel of idee 
uit in dans 

     reflecteert op uitvoering en 
doelmatigheid van 
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 (internationaal) toneel en 

dans van anderen en van 
zichzelf 

Film maken filmt wat hij doet en vertelt 
erbij 

filmt situaties of handelingen 
van anderen 

 
kijkt naar (internationale) 
foto’s en films van anderen en 
van zichzelf en geeft zijn 
mening 

geeft een verhaal (in het 
Engels) filmisch vorm met 
aandacht voor bedoeling, 
beeld, geluid en tekst 

 
reflecteert op uitvoering en 
doelmatigheid van 
(internationale) films van 
anderen en van zichzelf 

 

Note: (T) = taal geïntegreerd in de leerdoelen 
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Bronnen gebruiken Ontwikkeldoelen 
Verzamelen, vinden, beoordelen en analyseren van informatie in verschillende bronnen. Met bronnen worden alle soorten informatiedragers bedoeld: boeken (van verhalend 
tot informatief), teksten, posters, infografics, websites, weblogs, et cetera. 

 
V A B C D 

Verzamelen en 
vinden (T) 

neemt initiatief om een 
prentenboek te bekijken 

doet voorspellingen over een 
bron op basis van kaft en titel 

gebruikt titel, tussenkopjes 
en achterflap om te 
voorspellen waar de bron 
over gaat 

zoekt informatie met en 
zonder internet met 
inhoudsopgave, legenda en 
trefwoorden 

zoekt en verzamelt doelgericht 
informatie op internet door 
zoekmachines te gebruiken 

    
herkent of een bron 
informatief of verhalend is 

 
herkent verschillende stijlen, 
tekstsoorten en genres 

voorspelt de bedoeling van de 
schrijver en legt verbanden 
met voorkennis en eigen 
ervaring 

Ordenen en 
beoordelen (T) 

kiest een boek op basis 
van de kaft 

bladert door een boek van 
voor naar achter 

kiest een bron op basis van 
eigen interesse of onderwerp 

beoordeelt een bron op 
bruikbaarheid aan de hand 
van vooraf gestelde eisen 

beoordeelt of een bron 
bruikbaar, betrouwbaar, juist 
en volledig is 

  weet dat je van links naar 
rechts leest 

 
kiest een bron aan de hand 
van plaatjes en eigen 
interesse 

   
is zich bewust van het belang 
om meerdere bronnen te 
selecteren 

Analyseren en 
begrijpen 
(denkvragen en 
leesstrategieën als 
middel) (T) 

bladert zelf en vertelt 
wat hij ziet in een 
prentenboek 

 
beantwoordt vragen 
over plaatjes in het 
prentenboek 

stelt zelf wie-, wat-, waar-, 
wanneer- en welke-vragen 
over een boek of informatie 

 
vertelt over wie het verhaal 
gaat, herkent hoofdpersonen, 
weet waar het verhaal zich 
afspeelt 

vertelt in het kort waar een 
tekst over gaat 

 
kan belangrijke woorden uit 
een bron aanwijzen en 
ordenen (bijvoorbeeld in 
woordweb) 

bepaalt het hoofdonderwerp 
en de centrale vraag van een 
tekst 

 
geeft de kern van een bron in 
woorden weer (bijvoorbeeld in 
mindmap, strip) 

bepaalt hoofdonderwerp, 
hoofd- en bijzaken en 
bedoeling van de schrijver in 
een tekst 

 
maakt een samenvatting van 
de bron aan de hand van 
zelfgekozen kernwoorden 

   
legt uit of het verhaal echt 
gebeurd kan zijn 

 
herkent en benoemt 
eenvoudige pictogrammen uit 
de omgeving 

onderscheidt dromen en 
wensen, goed en kwaad en 
fantasie en werkelijkheid van 
elkaar in een tekst 

 
herkent en benoemt 
beeldtaal in een bron 

kan opvattingen met elkaar 
vergelijken 

 
haalt de boodschap uit 
eenvoudige infographics 

 
onderscheidt feiten en 
meningen in een tekst 

 
leest en interpreteert 
gegevens uit samengestelde 
infographics 
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Concluderen en 
waarderen (T) 

luistert aandachtig bij 
voorlezen 

heeft plezier in (voor)lezen 
van boeken en verhalen 

 
geeft een mening over een 
boek 

heeft plezier in het zelf lezen 
van boeken en verhalen 

 
deelt zijn leesbeleving van 
een gekozen boek met 
anderen 

is zich bewust van bepaalde 
voorkeuren voor 
onderwerpen, genres en 
schrijvers en kan dit 
verwoorden en motiveren 

onderbouwt welke 
onderwerpen en genres hij 
leuk vindt met emotieve 
argumenten 

 
concludeert in welke mate de 
gebruikte bronnen hebben 
bijgedragen aan het doel 

 

(T) = taal geïntegreerd in de leerdoelen 
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Leren leren Ontwikkeldoelen 
Leren van vaardigheden, technieken en methoden die het leren efficiënter en effectiever maken. 

 V A B C D 

Doelen stellen en 
strategie kiezen 

kiest een taak die hij leuk 
vindt 

kiest uit aangeboden taken 

denkt na voordat hij begint 

schat moeilijkheidsgraad van 
een taak voor zichzelf 

 
kiest een eenvoudige 
leermethode (bijvoorbeeld 
woordweb, leren met een 
maatje) 

stelt zichzelf een uitdagend 
leerdoel 

 
onderzoekt verschillende 
leermethoden (bijvoorbeeld 
spiekbriefje, samenvatting, 
vraag- en antwoordschema) 

formuleert een eigen leerdoel 
voor een taak of project 

 
kiest een leermethode passend 
bij leerdoel en eigen leerstijl 

Plannen werkt rustig door voor 
een kortdurende periode 

voert een korte opdracht 
binnen de geboden tijd uit 

 
pakt direct vervolgwerk op 

plant het leren van een 
eenheid of taak 

plant meerdere eenheden of 
taken achter elkaar (meer 
dagen) 

maakt een (huiswerk)planning 
op basis van prioriteiten, 
geschatte leertijd en eerdere 
ervaringen 

Leerproces 
reguleren (T) 

is nieuwsgierig naar de 
directe omgeving 

 
durft te proberen, 
grenzen te verleggen 

 
zet door, blijft even 
proberen 

 
kan op zijn beurt 
wachten als dat wordt 
gevraagd 

vraagt naar de betekenis 
van een onbekend woord 

 
kan een opdracht 
navertellen 

 
maakt gebruik van hulp 
wanneer dat nodig is 

 
kan omgaan met 
uitgestelde aandacht 

stelt vragen als hij iets niet 
begrijpt 

 
kan in eigen woorden 
vertellen wat hij al weet en 
wat hij nodig heeft tijdens het 
leren 

 
houdt vol als iets niet direct 
lukt en zoekt hulp als het echt 
niet lukt 

 
is geduldig 

vraagt bij onduidelijkheden om 
verduidelijking 

 
geeft aan wat hij verwacht te 
kunnen qua taak en tijd 

 
kan vertellen welke informatie 
hij nodig heeft en bekijkt welke 
stappen hij moet zetten 

 
neemt maatregelen bij externe 
afleiding (zoekt rustige 
omgeving, gebruikt 
koptelefoon) 

legt bij onduidelijkheden een 
voorstel voor 

 
geeft aan wat hij verwacht te 
kunnen qua eigen vaardigheid 

 
past aangeleerde kennis en 
vaardigheden toe in nieuwe 
situaties (transfer) 

 
neemt maatregelen bij interne 
afleiding (bijvoorbeeld zoekt 
motivatie door leren met een 
maatje, andere leermethode) 
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Je kennis toetsen 
(T) 

controleert of hij het 
geleerde weet 

toetst zijn eigen kennis en 
herhaalt waar nodig 

toetst eigen kennis en 
onderbouwt zijn mening over 
de kwaliteit van zijn leertaak 

toetst regelmatig eigen kennis 
gedurende een leertaak en past 
op basis daarvan de 
leerstrategie aan 

Op het leerproces 
reflecteren 
(metacognitie en 
zelfmonitoring) 

vertelt wat hij heeft 
gedaan 

 
heeft plezier in leren van 
nieuwe dingen 

vertelt hoe hij de leertaak 
heeft aangepakt 

 
kan complimenten en kritiek 
ontvangen 

reflecteert op het leerproces 
 

stelt vorderingen en 
verbeterpunten bij zichzelf vast 

 
kan feedback vragen en 
ontvangen 

kan de ervaringsspiraal 
toepassen op het leren: 
ervaren, evalueren (bewuste 
terugblik), verbeteren 
(bewuste vooruitblik) 

 
kan feedback vragen, 
ontvangen en geven 

 

Note: (T) = taal geïntegreerd in de leerdoelen 
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Ontspannen Ontwikkeldoelen 
Bewust zijn van gevoelens, lichaam en omgeving en gevoelens en lichaam kunnen inzetten om ontspanning en concentratie te bereiken. 

 V A B C D 

Bewustzijn van 
eigen lichaam  

kan aandacht hebben 
voor zijn lichaam 
 
kan zich concentreren op 
een handeling 

kan zijn aandacht focussen 
op zijn lichaam 
 
kan zich concentreren op 
wat er in zijn hoofd 
omgaat 
 

kan zijn aandacht focussen op 
verschillende lichaamsdelen 
 
kan zich concentreren op 
zichzelf of zijn omgeving 
 

is zich bewust van spanning en 
ontspanning in zijn lichaam 
 
kan zich concentreren op 
zichzelf of zijn omgeving en kan 
dat bewust sturen 

is zich bewust van signalen van 
spanning in zijn lichaam en kan 
ernaar handelen 
 
kan zich concentreren in 
verschillende situaties en legt 
uit hoe hij dat doet 

Bewustzijn van 
gevoelens 

kent de basisemoties 
 

herkent en benoemt de 
basisemoties bij zichzelf  
 
kan anderen uitleggen wat 
hij denkt 
 
 

herkent en benoemt de 
basisemoties bij anderen 
 
legt uit waar zijn gedachten 
vandaan komen 
 

legt uit dat zijn gedrag gevolgen 
kan hebben voor de emoties van 
anderen 
 
onderscheidt en benoemt 
positieve en negatieve 
gedachten bij zichzelf 
 

voelt zich 
medeverantwoordelijk voor de 
gevoelens van anderen en legt 
uit hoe hij hiernaar handelt 
 
relativeert negatieve 
gedachten en kan ze positief 
maken 

Baas zijn over 
lichaam en 
gevoelens 

voelt zijn spieren en 
wijst ze aan 
 
voelt zijn ademhaling 
 
ervaart de basisemoties 
en laat zich helpen als 
dat nodig is 
 

kan zijn spieren 
aanspannen en 
ontspannen 
 
heeft controle over zijn 
ademhaling 
 
ervaart de basisemoties en 
vraagt hulp als het nodig is 
 

kan na aanwijzing 
aangespannen en ontspannen 
delen in zijn lichaam 
herkennen 
 
is zich bewust van een 
gespannen of ontspannen 
ademhaling 
 
ervaart de basisemoties en 
kan zichzelf hierbij helpen als 
het nodig is 

is zich bewust van de 
aangespannen en ontspannen 
delen in zijn lichaam 
 
benoemt de plek in zijn lichaam 
waar zijn ademhaling plaatsvindt 
 
kan emoties beleven zonder 
erdoor overspoeld te worden 
 
 

is zich bewust van spanning en 
ontspanning in zijn lichaam en 
legt uit hoe hij hierin stuurt 
 
is zich bewust van zijn 
ademhaling en legt uit hoe hij 
hierin stuurt 
 
kan vervelende gevoelens 
accepteren en uitleggen hoe 
hij die een plekje geeft 

Bewustzijn van 
anderen en 
omgeving 

herkent en identificeert 
anderen in zijn groep 
 
is bewust onderdeel van 
een groep en kan 
omgaan met  uitgestelde 
aandacht 

herkent en benoemt 
wanneer hij op anderen of 
zijn omgeving reageert 
 
is zich bewust van de 
groep en houdt  zich aan 
de omgangsregels en 
afspraken 

herkent en benoemt waarom 
hij op anderen of zijn 
omgeving reageert 
 
denkt mee en draagt bij aan 
omgangsregels en afspraken 
voor de groep 
 

legt uit waarom hij positief of 
negatief reageert op anderen of 
zijn omgeving 
 
kan een bij hemzelf passende 
omgeving kiezen bij een 
activiteit 
 

kan een positieve invloed 
hebben op anderen en zijn 
omgeving. 
 
legt uit hoe anderen en de 
omgeving van invloed zijn op 
zijn binnenwereld 
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Inspannen Ontwikkeldoelen 
Het lichaam gebruiken om samen met anderen met plezier te kunnen bewegen en rekening houden met alles wat het lichaam daarvoor nodig heeft. 

 V A B C D 

Plezier in bewegen doet mee met een 
beweegactiviteit met 
andere kinderen 
 
laat zien wat hij voelt bij 
een beweegactiviteit 

doet mee met 
verschillende 
beweegactiviteiten met 
andere kinderen 
 
laat zien dat hij plezier 
heeft in bewegen met 
anderen  

 
 
 

doet mee met veel 
verschillende 
beweegactiviteiten, zowel 
binnen als buiten en met 
verschillende kinderen 
 
benoemt zijn favoriete 
beweegactiviteit en vertelt 
waar hij die het liefste 
uitvoert 

doet mee aan complexe 
beweegactiviteiten met 
verschillende intensiviteitniveaus 
 
legt uit waarom een 
beweegactiviteit voor hem 
favoriet is en waar hij die het 
liefste uitvoert 

reflecteert op zijn keuze voor 
een beweegactiviteit 
 
legt uit waar en met wie hij 
zijn favoriete beweegactiviteit 
onderneemt en probeert beter 
te worden daarin, omdat hij 
dat leuk vindt 

Energie en kracht  vertelt of hij moe is of 
niet 
 
voelt verschil tussen licht 
en zwaar tillen en legt 
dit verschil uit 
 
laat zien hoe hij stevig 
staat  

vertelt bij een 
beweegactiviteit wat zijn 
energieniveau is 
 
schat in en ervaart wat hij 
wel en niet kan tillen 
 
kan stevig staan en voelt 
zich sterk door te voelen 
hoe zijn voeten moeten 
staan 
 

schat vooraf in of hij het 
benodigde energieniveau 
heeft voor een 
beweegactiviteit 
 
benoemt zijn spierkracht en 
de mogelijkheden ervan 
 
kan stevig staan en voelt zich 
sterk door te voelen hoe zijn 
voeten moeten staan en door 
zijn adem in zijn buik te laten 
zakken 

evalueert zijn energieniveau 
tijdens de beweegactiviteiten en 
handelt ernaar 
 
legt uit wat de grenzen van zijn 
kracht zijn en hoe hij dat voelt 
 
oefent met stevig staan en zich 
sterk voelen in verschillende 
situaties 
 

verdeelt zijn energie tijdens 
een beweegactiviteit naar de 
mate van intensiteit 
 
benoemt de grens van zijn 
kracht en voorkomt 
overbelasting 
 
legt uit hoe hij zijn lichaam 
gebruikt om zichzelf sterk te 
maken en te voelen en zijn 
kracht positief in te zetten  

Coördinatie, 
souplesse, 
evenwicht en 
lichaamshouding 

ontdekt het gebruik van 
zijn lichaamsdelen 
tijdens traplopen, 
klauteren en tekenen 
 
is soepel genoeg om zijn 
kleren en schoenen zelf 
aan te doen 
 
probeert zijn evenwicht 
te houden tijdens 
simpele bewegingen als 

ontdekt zijn voorkeurszijde 
tijdens spelen, klimmen en 
aanvankelijk schrijven 
 
is soepel genoeg om te 
klimmen, klauteren en 
rennen 
 
kan zijn evenwicht houden 
bij simpele bewegingen als 
glijden, rennen en 
klauteren 

kan eenvoudige 
beweegactiviteiten doen als 
sporten, knutselen en 
schrijven 
 
is soepel genoeg om deel te 
nemen aan sport en spel. 
 
kan zijn evenwicht houden bij 
bewegingen als fietsen, 
sporten en klimmen 
 

kan complexe 
beweegactiviteiten doen als 
balsporten, acrobatiek en fijne 
handelingen als schilderen, 
naaien, figuurzagen 
 
is soepel genoeg om deel te 
nemen aan sporten waarvoor je 
lenig moet zijn, zoals turnen, 
atletiek en sprinten 
 
kan zijn evenwicht houden 

vertelt hoe hij zijn grove en 
fijne motoriek verder 
ontwikkelt voor een 
zelfgekozen activiteit 
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glijden, rennen en 
klauteren 
 
kan zijn lichaam vrij 
bewegen en neemt na 
aanwijzing de juiste 
lichaamshouding aan bij 
zitten, staan en lopen 

 
kan zijn lichaam vrij 
bewegen en weet wat de 
juiste lichaamshouding is 
bij zitten, staan en lopen 
 
 

kan zijn lichaam vrij bewegen 
en herkent en benoemt 
onjuiste lichaamshoudingen 
bij zitten, staan en lopen 
 

tijdens complexe bewegingen, 
zoals schaatsen, skeeleren en 
yoga 
 
herkent een onjuiste 
lichaamshouding en kan deze 
aanpassen  
 

Samen spelen en 
bewegen 

speelt gemoedelijk naast 
anderen 
 
benoemt simpele regels 
en afspraken bij 
samenspel 
 

doet onder toezicht mee 
met beweegactiviteiten 
met andere kinderen 
 
respecteert regels en 
afspraken bij samenspel 
   

doet zonder toezicht mee met 
beweegactiviteiten met 
anderen 
 
speelt in op regels en 
afspraken bij samenspel en 
gebruikt die regels en 
afspraken 

onderneemt en initieert 
beweegactiviteiten met anderen 
zonder toezicht 
 
respecteert onderlinge 
verschillen bij samenspel en 
accepteert verlies of falen 

reflecteert op zijn zelf 
geïnitieerde 
beweegactiviteiten 
 
handhaaft gezamenlijk plezier 
en veiligheid bij samenspel 
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Lezen en spellen 
Betekenis geven aan schrift en omzetten van gedachten of spraak naar schrift. 

 
Voorbereidend lezen en spellen 
Oriënteren op klanken, klankgroepen, klemtoon en lettervormen en de relatie daartussen. 
Facetten: 

o Motivatie leren lezen en schrijven 
o Klankgroepen, klanken en letters 
o Woorden en zinnen 
o Koppeling klanken aan letters 
o Koppeling letters aan klanken 

 
Leren lezen 
Aanvankelijk en technisch lezen. 
Facetten: 

o Motivatie leren lezen 
o Verklanken van letters (grafeem-foneemkoppeling) 
o Technieken om woorden te herkennen 
o Vloeiend lezen en intonatie 

 
Leren spellen 
Foutloos kunnen schrijven van gesproken of gedachte woorden. 
Facetten: 

o Motivatie leren spellen 
o Klanken, klankgroepen en letters 
o Nederlandse klankzuivere woorden 
o Nederlandse of vernederlandste niet-klankzuivere woorden 
o Overige woorden 
o Uitheemse woorden 1 en 2 

Taallijnen 
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Taalbeschouwing 
Inzicht in taal om doelgericht te kunnen luisteren, spreken, lezen of schrijven. 

 
Taalinzicht 
Nadenken en praten over betekenis-, gebruiks-, en vormaspecten van eigen en andermans taalgebruik. 
Facetten: 

o Tekstvormen 
o Interpretatie van taal 
o Interpunctie en afkortingen 

 
Grammatica 
Inzicht in de functie en rol van woorden in een zin en hun onderlinge relatie. 
Facetten: 

o Woordsoorten 1 
o Woordsoorten 2 
o Zinsdelen 1 
o Zinsdelen 2 

 
Handschriftontwikkeling 
Noteren van woorden en zinnen met handgeschreven letters (grafemen). 

 
Van schrijfletters naar eigen letters 
Ontwikkelen van een handschrift, eerst in schrijfletters, daarna in eigen letters. 
Facetten: 

o Motivatie om duidelijk te schrijven 
o Greep en houding 
o Schrift 
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Naar een eigen handschrift - alternatief 
Ontwikkelen van een duidelijk, gelijkmatig, eigen handschrift door het aanleren van blokletters. 
Facetten: 

o Motivatie om duidelijk te schrijven 
o Greep en houding 
o Schrift 

 
Engels 
Correct in het Engels spreken, luisteren, lezen en schrijven. 

 
Kennis van Engelse woorden 
Selecteren van Engelse woorden binnen verschillende voor de leerling relevante contexten, met als doel deze woorden te gebruiken tijdens 
spreken, schrijven, luisteren en lezen in het Engels. 
Facetten: 

o Mensen 
o Natuur 
o Omgeving 
o Product 
o Veiligheid 
o Maatschappij 

 
Taalvaardigheid Engels 
Analyseren van de Engelse taal en ontdekken van persoonlijke leerstrategieën met als doel het correct in het Engels te spreken, lezen, luisteren 
en schrijven. 
Facetten: 

o Motivatie en leren 
o Lezen en uitspraak 
o Uitspraak en spellen 
o Taalbeschouwing 
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Voorbereidend lezen en spellen Ontwikkeldoelen 
Oriënteren op klanken, klankgroepen, klemtoon en lettervormen en de relatie daartussen. 

 V A B C D 
Motivatie leren 
lezen en spellen 

bekijkt met interesse 
teksten 

wil net als anderen lezen, imiteert 
 

weet dat je gesproken of gedachte 
woorden kunt schrijven 

   

Klankgroepen, 
klanken en letters 

spreekt woorden juist uit en benoemt de 
klanken 

 
kan een woord in klankgroepen 
uitspreken 

 
legt een correcte klemtoon bij woorden 
met meerdere klankgroepen 

 
benoemt verschillen en overeenkomsten 
tussen lettervormen 

 
noemt de letters bij de alfabetnaam 

 
onderscheidt (in klank) klinkers en 
medeklinkers 

Woorden en 
zinnen 

maakt woorden na (letterdoos, 
stempelen, tekenen, kleien, op pc e.d.) 

 
onderscheidt woorden in gesproken en 
geschreven zinnen 

 
herkent rijm 
rijmt met begin- en eindklank 
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Koppeling klanken 
aan letters 

koppelt de juiste klank aan een letter 

herkent de eigen geschreven naam 

herkent enkele woorden - van voor het 
kind belangrijke dingen - als plaatje 

Koppeling letters 
aan klanken 

koppelt de juiste letter aan een 
klank 

 
schrijft de eigen naam 

 
schrijft enkele woorden bij voor 
het kind belangrijke dingen 
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Leren lezen Ontwikkeldoelen 
Aanvankelijk en technisch lezen. 

 V A B C D 
Motivatie leren 
lezen 

 is gemotiveerd om te leren lezen, 
legt het belang voor zichzelf uit 

kiest gemotiveerd zelf een tekst 
om van te genieten of om meer 
te weten te komen 

legt het 
maatschappelijke belang 
van lezen uit 

Verklanken van 
letters 

 kent het verschil tussen klanken en 
letters 

 
onderscheidt (in klank) lange en 
korte klinkers en stemhebbende en 
stemloze medeklinkers 

ontsleutelt en herkent alle 
woorden zonder eerst de 
afzonderlijke letters te 
verklanken 

 

 leest letters door er klanken aan te 
verbinden (analyse) en voegt 
klanken samen (synthese) 

 

 ontsleutelt en herkent klankzuivere 
(km-, mk- en mkm-)woorden 
zonder eerst de afzonderlijke 
letters te verklanken 

 

 herkent klankzuivere 
letterpatronen (zoals aa, oo, ie, ng) 
en woordkernen (zoals -oot, -aan, - 
oek) 

 

Technieken om 
woorden te 
herkennen 

 leest klankzuivere woorden van 
het type mmkm, mkmm en 
mmkmm 

herkent het unieke 
letterpatroon van (uitheemse) 
woorden (politie, tram, etalage) 

 

 herkent niet-klankzuivere 
letterpatronen (o.a. horen, beren, 
overal, vreselijk) 

 

 herkent voor- en achtervoegsels 
als letterpatronen 
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herkent de sjwa in woorden 
 

leest voor het kind betekenisvolle 
korte uitheemse woorden met 
afwijkende spellingpatronen (zoals 
team, clown, game, jungle) 

 
herkent steeds meer woorden 
automatisch 

Vloeiend lezen en 
intonatie 

houdt tijdens het (voor)lezen 
rekening met punten 

leest (voor) in een vloeiend 
tempo met begrip 

 
houdt tijdens het (voor)lezen 
rekening met leestekens 

benadrukt de juiste 
woorden bij het 
(voor)lezen 

 
leest een tekst voor met 
intonatie, rekening 
houdend met de inhoud 
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Leren spellen Ontwikkeldoelen 
Foutloos kunnen schrijven van gesproken of gedachte woorden. 

 
V A B C D 

Motivatie leren 
spellen 

 is gemotiveerd om correct te 
spellen, legt het belang voor 
zichzelf uit 

is gemotiveerd om correct te 
spellen en zoekt spelling op bij 
twijfel 

legt het maatschappelijke 
belang van correct spellen uit 

Klanken, 
klankgroepen en 
letters 

 kent het verschil tussen klanken 
en letters 

 
noemt bij de klanken van 
klankzuivere woorden de 
bijbehorende letters 
(klankanalyse) 

 
onderscheidt (in klank) lange en 
korte klinkers en stemhebbende 
en stemloze medeklinkers 

 
herkent samengestelde woorden 

 
legt het verschil uit tussen 
klankzuiver en niet-klankzuiver 

 
herkent voor- en achtervoegsels in 
woorden 

 
herkent de sjwa in woorden 

legt uit wat uitheemse woorden 
zijn 

 
noemt bij de klanken van niet- 
klankzuivere Nederlandse en 
bekende uitheemse woorden de 
bijbehorende letters 
(klankanalyse) 

 
herkent voor- en achtervoegsels 
in uitheemse woorden 

noemt bij de klanken van 
minder bekende uitheemse 
woorden de bijbehorende 
letters (klankanalyse) 

 
noemt de stam van een 
werkwoord, als voorbereiding 
op de spelling van de 
persoonsvorm 

Nederlandse 
klankzuivere 
woorden 

 schrijft mkm-woorden met korte 
klinker correct (bal, hek) 

 
schrijft mkm-woorden met lange 
klinker (twee dezelfde klinkers) 
correct (haas, vuur) 

 
schrijft (m)km-woorden met 
tweetekenklank correct (biet, ijs) 

schrijft werkwoorden die geen 
persoonsvorm zijn volgens de 
spellingregels van de woorden* 
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 schrijft woorden met 2 of 3 

medeklinkers aan begin en/of 
einde correct (lamp, koets, kwart, 
sproet) 

 
schrijft woorden met [ng] en [sch] 
correct (ring, schaap, schrift) 

 
schrijft woorden met gelijkende 
klanken correct (fee/vuil, 
zeep/spook) 

Nederlandse of 
vernederlandste 
niet-klankzuivere 
woorden 

schrijft woorden met 
klinkerverkleuring door [r] correct 
(beer, koor, deur) 

schrijft woorden met [ie] die je 
schrijft als i correct (piraat, 
kantine) 

schrijft woorden met [-ies] die 
je schrijft als -sch correct 
(agrarisch) 

 
herhaling - schrijft woorden 
met een sjwa correct (fietser, 
moedig, heerlijk) 

 
herhaling - schrijft woorden 
met [t], [p] en [v] die je schrijft 
als d, b en w correct (hond, 
krab, wrak) 

 
herhaling - schrijft woorden 
met twee mogelijke 
lettercombinaties correct 
(lucht/zegt, klauw/kous, 
trein/konijn) 

 
herhaling - schrijft woorden 
met lettervrek- en opsluitregel 
correct (jager, kommen) 

 
herhaling - schrijft woorden 
met [ie] die je schrijft als i 
correct (piraat, kantine) 

 
herhaling - schrijft woorden 
met [-uuw] die je schrijft als - 
uw correct (duw) 

 schrijft woorden met een sjwa 
correct (fietser, moedig, heerlijk) 

schrijft woorden met [-uuw] die 
je schrijft als -uw correct (duw) 

 schrijft woorden met [t], [p] en [v] 
die je schrijft als d, b en w correct 
(hond, krab, wrak) 

herhaling - schrijft woorden met 
klinkerverkleuring door [r] 
correct (beer, koor, deur) 

 schrijft woorden met lettervrek- 
en opsluitregel correct (jager, 
kommen) 

herhaling - schrijft woorden met 
een sjwa correct (fietser, 
moedig, heerlijk) 

 schrijft woorden met twee 
mogelijke lettercombinaties 
correct (lucht/zegt, klauw/kous, 
trein/konijn) 

herhaling - schrijft woorden met 
[t], [p] en [v] die je schrijft als d, 
b en w correct (hond, krab, wrak) 

  
schrijft woorden met [ngk] die je 
schrijft als -nk correct (bank) 

herhaling - schrijft woorden met 
[ngk] die je schrijft als -nk correct 
(bank) 

 schrijft woorden met [-w] en [-j] 
die je schrijft als -uw en -i correct 
(meeuw, haai) 

herhaling - schrijft woorden met 
twee mogelijke 
lettercombinaties correct 
(lucht/zegt, klauw/kous, 
trein/konijn) 
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 herhaling - schrijft woorden met 

[-w] en [-j] die je schrijft als -uw 
en -i correct (meeuw, haai) 

 
herhaling - schrijft woorden met 
lettervrek- en opsluitregel 
correct (jager, kommen) 

Overige woorden schrijft klankzuivere woorden met 
twee klankgroepen correct 
(parkiet, schepnet) 

 
schrijft een hoofdletter aan het 
begin van aardrijkskundige namen 
en eigennamen 

schrijft samengestelde woorden 
correct (schepnet) 

 
schrijft woorden als 's winters en 
’s avonds correct 

 
schrijft woorden met een 
klinkerbotsing correct (creatief, 
tatoeëren, gala-avond) 

 
breekt woorden aan het einde 
van een zin correct af (vis-sen) 

 
schrijft woorden met [-s] die je 
schrijft als ‘s correct (paraplu's) 

 
maakt de juiste keuze voor wel 
of geen hoofdletter aan het 
begin van feesten en historische 
gebeurtenissen 

herhaling - schrijft woorden 
met een klinkerbotsing correct 
(creatief, tatoeëren, gala- 
avond) 

herhaling - schrijft woorden 
met [-s] die je schrijft als ‘s 
correct (paraplu's) 

schrijft de persoonsvorm in 
een zin correct 

 

schrijft abstracte zelfstandige 
naamwoorden die zijn afgeleid 
van bijvoeglijke naamwoorden 
correct (grootte, breedte, 
diepte, hitte) 

maakt de juiste keuze voor 
aanelkaar schrijven of niet 
(rode wijnglas/rodewijnglas) 

 
maakt de juiste keuze voor het 
schrijven van een tussen-n/-s 
of niet (hondenhok, 
stadscentrum) 

 
maakt de juiste keuze voor het 
gebruik van apostrof of 
verbindingsstreepje in 
samenstellingen met een 
afkorting (sms'je, EHBO-post) 
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 herhaling - maakt de juiste 

keuze voor wel of geen 
hoofdletter aan het begin van 
feesten en historische 
gebeurtenissen 

schrijft hoofdletters bij 
afkortingen, schooltypen en 
merken 

Uitheemse 
woorden 1 

schrijft woorden met [s] die je 
schrijft als c correct (citroen) 

 
schrijft woorden met een [k] die 
je schrijft als c of ck correct 
(cavia, truck) 

 
schrijft woorden met [oo], [oe], 
[ou] en [ie] met verschillende 
schrijfwijzen correct (automaat, 
fastfood, bulldozer, clown, 
volleybal) 

 
schrijft woorden met [i] die je 
schrijft als y correct (symmetrie) 

 
schrijft woorden met [z] en [- 
tsie] die je schrijft als s en -tie 
correct (televisie, politie) 

 
schrijft woorden met [(d)zj] die 
je schrijft als g of j correct 
(horloge, jungle) 

 
schrijft woorden met [k] en [ks] 
die je schrijft als qu en x correct 
(quiche, mixer) 

herhaling - schrijft woorden 
met [s] die je schrijft als c 
correct (citroen) 

 
herhaling - schrijft woorden 
met een [k] die je schrijft als c 
of ck correct (cavia, truck) 

 
herhaling - schrijft woorden 
met [z] en [-tsie] die je schrijft 
als s en -tie correct (televisie, 
politie) 

 
herhaling - schrijft woorden 
met [oo], [oe], [ou] en [ie] met 
verschillende schrijfwijzen 
correct (automaat, fastfood, 
bulldozer, clown, volleybal) 

 
herhaling - schrijft woorden 
met [i] die je schrijft als y 
correct (symmetrie) 

 
herhaling - schrijft woorden 
met [(d)zj] die je schrijft als g 
of j correct (horloge, jungle) 

Uitheemse 
woorden 2 

schrijft woorden met [ie] die je 
schrijft als y correct (hobby) 
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(*) Er worden geen aparte regels aangeboden. 
  

 [nj] die je schrijft als sh en gn 
correct (shampoo, signaal) 

 
schrijft woorden met [t] die je 
schrijft als th correct 
(bibliotheek) 

 
schrijft woorden met [kw] die 
je schrijft als qu correct 
(aquaduct) 

 
schrijft woorden met [wa], 
[waar] en [wie] met 
verschillende schrijfwijzen 
correct (croissant, reservoir, 
circuit) 

 
schrijft woorden met [oo], [oe] 
en [ee] met verschillende 
schrijfwijzen correct (cadeau, 
cruise, saté, boulevard) 

 
schrijft woorden met [e] en 
[e:] met verschillende 
schrijfwijzen correct (suède, 
dessert, punaise) 

 
schrijft woorden met [aj] en 
[oej] met verschillende 
schrijfwijzen correct (medaille, 
bouillon) 
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Taalinzicht Ontwikkeldoelen 
Nadenken en praten over betekenis-, gebruiks-, en vormaspecten van eigen en andermans taalgebruik. 

 V A B C D 

Tekstvormen  herkent het doel van 
verschillende soorten 
teksten, zoals een 
boodschappenlijstje of 
fantasieverhaal 

herkent het doel van 
verschillende soorten 
teksten, zoals een sprookje 
of een recept 

herkent het doel van verschillende 
soorten teksten, zoals een artikel of 
reclame 

herkent het doel van verschillende 
soorten teksten, zoals een 
nepbericht of een draaiboek 

 
herkent verschillende 
vormaspecten van een gedicht, 
zoals rijmschema en ritme 

 
herkent het vertelperspectief van 
een verhaal en varieert ermee in 
eigen teksten 

Interpretatie van 
taal 

begrijpt een eenvoudig 
grapje 

herkent eenvoudig 
figuurlijk taalgebruik 

speelt met figuurlijk 
taalgebruik 

 
legt uit wanneer woorden 
een zin vormen en 
wanneer niet 

legt het verschil tussen letterlijk en 
figuurlijk taalgebruik uit 

 
houdt rekening met de ontvanger bij 
gebruik van emoticons 

 
herkent en gebruikt variatie in toon 
van spreken 

 
herkent signaal- en verwijswoorden 
voor beter tekstbegrip 

illustreert het verschil in effect van 
letterlijk en figuurlijk taalgebruik 

 
kiest bewust voor wel of geen 
variatie in woorden en zinsopbouw 
bij het schrijven 

 
kiest bewust voor een bepaalde 
tekstopbouw 

 
gebruikt signaal- en 
verwijswoorden om eigen teksten 
duidelijker te maken 

Interpunctie en 
afkortingen 

  gebruikt een hoofdletter 
en punt om een afgeronde 
zin te maken 

kent de functie van vraagteken en 
uitroepteken en past deze 
functioneel toe in eigen schrijfwerk 

 
gebruikt komma’s om zinnen te 
structureren 

 
kent de functie van een dubbele 
punt en past deze functioneel toe in 
eigen schrijfwerk 

kent de functie van haakjes en past 
deze functioneel toe in eigen 
schrijfwerk 

 
kent de functie van het 
beletselteken, aanhalingstekens en 
accenttekens en past deze 
functioneel toe in eigen schrijfwerk 

 
herkent verkortingen en 
afkortingen en achterhaalt de 
betekenis 
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Grammatica Ontwikkeldoelen 
Inzicht in de functie en rol van woorden in een zin en hun onderlinge relatie. 

 V A B C D 

Woordsoorten 1 maakt drie- of 
vierwoordzinnen 

speelt met het 
inwisselen van 
woorden in een zin 

kent de functie 
woordsoorten in een zin 
zonder daar de naam aan te 
koppelen 

kent de functie van lidwoorden in 
een zin en benoemt de relatie met 
andere woordsoorten 

 
kent de functie van zelfstandige 
naamwoorden in een zin en 
benoemt de relatie met andere 
woordsoorten 

 
kent de functie van bijvoeglijke 
naamwoorden in een zin en 
benoemt de relatie met andere 
woordsoorten 

 
kent de functie van werkwoorden 
in een zin en benoemt de relatie 
met andere woordsoorten 

 
kent de functie van telwoorden in 
een zin en benoemt de relatie met 
andere woordsoorten 

 
kent de functie van voorzetsels in 
een zin en benoemt de relatie met 
andere woordsoorten 

kent de functie van bijwoorden in 
een zin en benoemt de relatie met 
andere woordsoorten 

 
kent de functie van voegwoorden 
in een zin en benoemt de relatie 
met andere woordsoorten 

Woordsoorten 2 kent de functie van persoonlijke 
voornaamwoorden in een zin en 
benoemt de relatie met andere 
woordsoorten 

 
kent de functie van aanwijzende 
voornaamwoorden in een zin en 
benoemt de relatie met andere 
woordsoorten 
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 kent de functie van bezittelijke 

voornaamwoorden in een zin en 
benoemt de relatie met andere 
woordsoorten 

 
kent de functie van onbepaalde 
voornaamwoorden in een zin en 
benoemt de relatie met andere 
woordsoorten 

Zinsdelen 1 snapt dat sommige 
woorden in een zin een 
groepje vormen 

herkent woordgroepen onderscheidt doen- en zijnzinnen kent de functie van het onderwerp 
in een zin en benoemt de relatie 
met andere zinsdelen 

 
kent de functie van de 
persoonsvorm in een zin en 
benoemt de relatie met andere 
zinsdelen 

 
herkent de tijd waarin een zin 
staat 

Zinsdelen 2 kent de functie van het lijdend 
voorwerp in een zin en benoemt 
de relatie met andere zinsdelen 

 
kent de functie van het 
meewerkend voorwerp in een zin 
en benoemt de relatie met andere 
zinsdelen 

 
kent de functie van het 
werkwoordelijk gezegde in een zin 
en benoemt de relatie met andere 
zinsdelen 

 
kent de functie van het 
naamwoordelijk gezegde in een 
zin en benoemt de relatie met 
andere zinsdelen 
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Van schrijfletters naar eigen letters Ontwikkeldoelen 
Ontwikkelen van een handschrift, eerst in schrijfletters, daarna in eigen letters. 

 V A B C D 

Motivatie om 
duidelijk te 
schrijven 

 krabbelt, doet pogingen tot 
schrijven in verschillende 
situaties 

is gemotiveerd om schrijfletters te 
leren schrijven 

kent het belang van vlot en 
duidelijk schrijven 

 
schrijft regelmatige 
lettergrootte, ook bij kleinere 
letter en ook bij minder 
hulplijnen 

blijft aandacht houden 
voor duidelijk en 
gelijkmatig schrijven, ook 
bij gebruik van eigen 
handschrift 

Greep en 
houding 

gebruikt enkele vinger 
voor toetsen en knoppen 

 
plaatst duim tegen vinger 
om iets op te pakken of 
vast te houden 

hanteert een juiste potlood- 
en pengreep met de 
voorkeurshand 

 
heeft een correcte houding 
om te tekenen en schrijven 

heeft met de voorkeurshand een 
correcte schrijfhouding, 
papierligging en ondersteuning 
van de andere hand 

  

Schrift  doet poging tot vormen van 
letters volgens de 
halenstructuur van de letters, 
het traject 

vormt letters volgens de 
halenstructuur van de letters, het 
traject 

 
verbindt schrijfletters correct met 
elkaar 

 
houdt voldoende ruimte tussen 
de woorden 

 
maakt onderscheid tussen 
hoofdletters en kleine letters 

 
schrijft duidelijk en gelijkmatig in 
schrijfletters 

schrijft op ongelinieerd papier, 
verdeelt de tekst helder over 
de pagina 

 
schrijft duidelijk op een tablet 
met pen 

 
gebruikt vlot een handschrift 
met schrijfletters 
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Naar een eigen handschrift – alternatief Ontwikkeldoelen 
Ontwikkelen van een duidelijk, gelijkmatig eigen handschrift door aanleren van blokletters. 

 V A B C D 

Motivatie om 
duidelijk te 
schrijven 

 krabbelt, doet pogingen tot 
schrijven in verschillende 
situaties 

is gemotiveerd om letters te leren 
schrijven 

kent het belang van vlot en 
duidelijk schrijven 

 
schrijft regelmatige 
lettergrootte, ook bij kleinere 
letters en ook bij minder 
hulplijnen 

blijft aandacht houden 
voor duidelijk en 
gelijkmatig schrijven 

Greep en 
houding 

gebruikt enkele vinger 
voor toetsen en knoppen 

 
plaatst duim tegen vinger 
om iets op te pakken of 
vast te houden 

hanteert een juiste potlood- 
en pengreep met de 
voorkeurshand 

 
heeft een correcte houding 
om te tekenen en schrijven 

heeft met de voorkeurshand een 
correcte schrijfhouding, 
papierligging en ondersteuning 
van de andere hand 

  

Schrift  doet poging tot het vormen 
van duidelijk herkenbare 
letters 

schrijft duidelijk herkenbare letter 
 

houdt voldoende ruimte tussen 
de woorden 

 
maakt onderscheid tussen 
hoofdletters en kleine letters 

 
schrijft duidelijk en gelijkmatig 

schrijft op ongelinieerd papier 
en verdeelt de tekst helder 
over de pagina 

 
schrijft duidelijk op een tablet 
met pen 

 
gebruikt vlot een eigen 
handschrift 
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Kennis van Engelse woorden Ontwikkeldoelen 
Selecteren van Engelse woorden binnen verschillende voor de leerling relevante contexten, met als doel het spreken, schrijven, luisteren en lezen van Engelse teksten. 

 V A B C D 

Mensen  begrijpt 15 Engelse woorden 
in de context Omgaan met 
elkaar 

begrijpt 45 Engelse woorden 
in de context Omgaan met 
elkaar 

begrijpt 90 Engelse woorden 
in de context Omgaan met 
elkaar 

begrijpt 150 Engelse 
woorden in de context 
Omgaan met elkaar 

 gebruikt daarvan 10 Engelse 
woorden correct in de 
context Omgaan met elkaar 

 

begrijpt 15 Engelse woorden 
in de context Zorgen voor 
jezelf en anderen 

 

gebruikt daarvan 10 Engelse 
woorden correct in de 
context Zorgen voor jezelf 
en anderen 

gebruik daarvan 30 Engelse 
woorden correct in de 
context Omgaan met elkaar 

 

begrijpt 45 Engelse woorden 
in de context Zorgen voor 
jezelf en anderen 

 

gebruik daarvan 30 Engelse 
woorden correct in de 
context Zorgen voor jezelf 
en anderen 

gebruikt daarvan 60 Engelse 
woorden correct in de 
context Omgaan met elkaar 

 

begrijpt 90 Engelse woorden 
in de context Zorgen voor 
jezelf en anderen 

 

gebruikt daarvan 60 Engelse 
woorden correct in de 
context Zorgen voor jezelf 
en anderen 

gebruikt daarvan 100 
Engelse woorden correct in 
de context Omgaan met 
elkaar 

begrijpt 150 Engelse 
woorden in de context 
Zorgen voor jezelf en 
anderen 

gebruikt daarvan 100 
Engelse woorden correct in 
de context Zorgen voor 
jezelf en anderen 

Natuur  begrijpt 15 Engelse woorden 
in de context Zorgen voor 
dieren 

begrijp 45 Engelse woorden 
in de context Zorgen voor 
dieren 

begrijpt 90 Engelse woorden 
in de context Zorgen voor 
dieren 

begrijpt 150 Engelse 
woorden in de context 
Zorgen voor dieren 

 gebruikt daarvan 10 Engelse 
woorden correct in de 
context Zorgen voor dieren 

 

begrijpt 15 Engelse woorden 
in de context Omgaan met 
natuur 

gebruikt daarvan 10 Engelse 
woorden correct in de 
context Omgaan met natuur 

gebruik daarvan 30 Engelse 
woorden correct in de 
context Zorgen voor dieren 

 

begrijp 45 Engelse woorden 
in de context Omgaan met 
natuur 

gebruik daarvan 30 Engelse 
woorden correct in de 
context Omgaan met natuur 

gebruikt daarvan 60 Engelse 
woorden correct in de 
context Zorgen voor dieren 

 

begrijpt 90 Engelse woorden 
in de context Omgaan met 
natuur 

gebruikt daarvan 60 Engelse 
woorden correct in de 
context Omgaan met natuur 

gebruikt daarvan 100 
Engelse woorden correct in 
de context Zorgen voor 
dieren 

begrijpt 150 Engelse 
woorden in de context 
Omgaan met natuur 

 

gebruikt daarvan 100 
Engelse woorden correct in 
de context Omgaan met 
natuur 
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Omgeving begrijpt 15 Engelse woorden 
in de context Inrichten van 
je eigen omgeving 

 

gebruikt daarvan 10 Engelse 
woorden correct in de 
context Inrichten van je 
eigen omgeving 

begrijpt 15 Engelse woorden 
in de context Beleven van 
onze planeet 

 

gebruikt daarvan 10 Engelse 
woorden correct in de 
context Beleven van onze 
planeet 

begrijp 45 Engelse woorden 
in de context Inrichten van 
je eigen omgeving 

 

gebruik daarvan 30 Engelse 
woorden correct in de 
context Inrichten van je 
eigen omgeving 

begrijp 45 Engelse woorden 
in de context Beleven van 
onze planeet 

 

gebruik daarvan 30 Engelse 
woorden correct in de 
context Beleven van onze 
planeet 

begrijpt 90 Engelse woorden 
in de context Inrichten van 
je eigen omgeving 

 

gebruikt daarvan 60 Engelse 
woorden correct in de 
context Inrichten van je 
eigen omgeving 

begrijpt 90 Engelse woorden 
in de context Beleven van 
onze planeet 

 

gebruikt daarvan 60 Engelse 
woorden correct in de 
context Beleven van onze 
planeet 

begrijpt 150 Engelse 
woorden in de context 
Inrichten van je eigen 
omgeving 

gebruikt daarvan 100 
Engelse woorden correct in 
de context Inrichten van je 
eigen omgeving 

begrijpt 150 Engelse 
woorden in de context 
Beleven van onze planeet 

 

gebruikt daarvan 100 
Engelse woorden correct in 
de context Beleven van onze 
planeet 

Product begrijpt 15 Engelse woorden 
in de context Maken van je 
eigen product 

 

gebruikt daarvan 10 Engelse 
woorden correct in de 
context Maken van je eigen 
product 

begrijpt 15 Engelse woorden 
in de context Omgaan met 
geld 

 

gebruikt daarvan 10 Engelse 
woorden correct in de 
context Omgaan met geld 

begrijp 45 Engelse woorden 
in de context Maken van je 
eigen product 

 

gebruik daarvan 30 Engelse 
woorden correct in de 
context Maken van je eigen 
product 

begrijp 45 Engelse woorden 
in de context Omgaan met 
geld 

 

gebruik daarvan 30 Engelse 
woorden correct in de 
context Omgaan met geld 

begrijpt 90 Engelse woorden 
in de context Maken van je 
eigen product 

 

gebruikt daarvan 60 Engelse 
woorden correct in de 
context Maken van je eigen 
product 

begrijpt 90 Engelse woorden 
in de context Omgaan met 
geld 

 

gebruikt daarvan 60 Engelse 
woorden correct in de 
context Omgaan met geld 

begrijpt 150 Engelse 
woorden in de context 
Maken van je eigen product 

 

gebruikt daarvan 100 
Engelse woorden correct in 
de context Maken van je 
eigen product 

begrijpt 150 Engelse 
woorden in de context 
Omgaan met geld 

 

gebruikt daarvan 100 
Engelse woorden correct in 
de context Omgaan met geld 

Veiligheid begrijpt 15 Engelse woorden 
in de context Veilig helpen 

begrijp 45 Engelse woorden 
in de context Veilig helpen 

begrijpt 90 Engelse woorden 
in de context Veilig helpen 

begrijpt 150 Engelse 
woorden in de context Veilig 
helpen 
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 gebruikt daarvan 10 Engelse 

woorden correct in de 
context Veilig helpen 

 

begrijpt 15 Engelse woorden 
in de context Veilig in het 
verkeer 

 

gebruikt daarvan 10 Engelse 
woorden correct in de 
context Veilig in het verkeer 

gebruik daarvan 30 Engelse 
woorden correct in de 
context Veilig helpen 

 

begrijp 45 Engelse woorden 
in de context Veilig in het 
verkeer 

 

gebruik daarvan 30 Engelse 
woorden correct in de 
context Veilig in het verkeer 

gebruikt daarvan 60 Engelse 
woorden correct in de 
context Veilig helpen 

 

begrijpt 90 Engelse woorden 
in de context Veilig in het 
verkeer 

 

gebruikt daarvan 60 Engelse 
woorden correct in de 
context Veilig in het verkeer 

gebruikt daarvan 100 
Engelse woorden correct in 
de context Veilig helpen 

 

begrijpt 150 Engelse 
woorden in de context Veilig 
in het verkeer 

 

gebruikt daarvan 100 
Engelse woorden correct in 
de context Veilig in het 
verkeer 

Maatschappij begrijpt 15 Engelse woorden 
in de context Leren van 
personen van vroeger 

gebruikt daarvan 10 Engelse 
woorden correct in de 
context Leren van personen 
van vroeger 

begrijpt 15 Engelse woorden 
in de context Leren voor 
later 

 

gebruikt daarvan 10 Engelse 
woorden correct in de 
context Leren voor later 

begrijp 45 Engelse woorden 
in de context Leren van 
personen van vroeger 

gebruik daarvan 30 Engelse 
woorden correct in de 
context Leren van personen 
van vroeger 

begrijp 45 Engelse woorden 
in de context Leren voor 
later 

 

gebruik daarvan 30 Engelse 
woorden correct in de 
context Leren voor later 

begrijpt 90 Engelse woorden 
in de context Leren van 
personen van vroeger 

gebruikt daarvan 60 Engelse 
woorden correct in de 
context Leren van personen 
van vroeger 

begrijpt 90 Engelse woorden 
in de context Leren voor 
later 

 

gebruikt daarvan 60 Engelse 
woorden correct in de 
context Leren voor later 

begrijpt 150 Engelse 
woorden in de context Leren 
van personen van vroeger 

gebruikt daarvan 100 
Engelse woorden correct in 
de context Leren van 
personen van vroeger 

begrijpt 150Engelse 
woorden in de context Leren 
voor later 

 

gebruikt daarvan 100 
Engelse woorden correct in 
de context Leren voor later 



© Jeelo 2022 

Deel B - 68 

 

 

 

Taalvaardigheid Engels Ontwikkeldoelen 
Analyseren van de Engelse taal en ontdekken van persoonlijke leerstrategieën met als doel het correct in het Engels te spreken, lezen, luisteren en schrijven. 

 V A B C D 

Motivatie en leren  durft Engelse woorden te 
gebruiken 

 
toont belangstelling voor de 
Engelse taal, vraagt om de 
betekenis van Engelse 
woorden 

snapt dat Engels een andere 
taal is dan Nederlands, die je 
moet leren 

 

maakt kennis met 
mogelijkheden om Engels te 
leren 

vertelt zijn persoonlijke 
motivatie om Engels te leren 

 

onderzoekt welke manieren 
van leren voor de leerling 
waardevol zijn om Engels te 
leren 

reflecteert op zijn 
vaardigheden in de Engelse 
taal 

 

zet persoonlijke 
leerstrategieën in voor het 
aanleren van Engels 

  verzamelt Engelse woorden 
die voor de leerling relevant 
zijn 

legt een eigen woordenboek 
aan met zelfgekozen Engelse 
woorden 

breidt zijn eigen 
woordenboek systematisch 
uit met Engelse woorden die 
handig zijn bij internationaal 
samenwerken 

Lezen en uitspraak   noemt enkele Engelse 
woorden bij het lezen van een 
prentenboek 

herkent geschreven Engelse 
woorden aan de afwijkende 
lettercombinaties 

leest Engelse zinnen vloeiend 
in voor de leerling relevante 
teksten 

 doet pogingen om Engelse 
woorden te lezen 

leest en vertaalt Engelse 
woorden correct in voor de 
leerling relevante teksten 

vertaalt voor de leerling 
relevante Engelse korte 
teksten correct 

  spreekt Engelse woorden 
correct uit bij het hardop 
lezen van voor de leerling 
relevante teksten 

spreekt bij het lezen voor de 
leerling onbekende Engelse 
woorden correct uit 

legt nadruk op de juiste 
woorden bij het lezen van 
Engelse zinnen 

Uitspraak en 
spellen 

 speelt met Engelse klanken herkent en gebruikt (in 
onzintaal) veelvoorkomende 
Engelse klanken 

herkent gesproken Engelse 
woorden aan de afwijkende 
klanken 

schrijft voor de leerling 
relevante Engelse zinnen 
correct 

  probeert (fonetisch) Engelse 
woorden te schrijven 
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 spreekt voor de leerling 

relevante Engelse woorden 
correct uit 

 

spelt voor de leerling 
relevante Engelse woorden in 
een zin correct 

Taalbeschouwing speelt met verschillende 
woordsoorten in het Engels 

benoemt overeenkomsten en 
verschillen in woordsoorten 
tussen het Engels en het 
Nederlands 

benoemt overeenkomsten en 
verschillen in 
woordverbuiging tussen het 
Engels en het Nederlands 

benoemt overeenkomsten en 
verschillen in 
werkwoordvervoeging 
tussen het Engels en het 
Nederlands 

 
benoemt overeenkomsten en 
verschillen in woordvolgorde 
tussen het Engels en het 
Nederlands 
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 Rekenlijnen   

Getalbegrip 
Begrijpen van de verschillende waarden van getallen en hun onderlinge relaties. 

 
Getallen 
Begrijpen van de verschillende waarden van hele getallen, breuken, kommagetallen, procenten, hoeveelheidsgetallen en verhoudingsgetallen en 
hun onderlinge relaties. 

 
Berekenen 
Uitvoeren van rekenkundige bewerkingen. 

 
Optellen en aftrekken 
Uitvoeren van de rekenkundige bewerkingen optellen en aftrekken, waarbij een getal met één of meerdere hele getallen vermeerderd en 
verminderd wordt. 

 
Delen en vermenigvuldigen 
Uitvoeren van de rekenkundige bewerkingen delen en vermenigvuldigen, die hetzelfde resultaat hebben als herhaald aftrekken of optellen van 
steeds hetzelfde hele getal. 

 
Gebroken getallen en verhoudingsgetallen 
Uitvoeren van de rekenkundige bewerkingen met kommagetallen, breuken en procenten. 

 
Meten 
Bepalen van de maat en de tijd met meetinstrumenten. 

 
Meten en vergelijken 
Bepalen van een waarde van de lengte, de oppervlakte, de inhoud en het gewicht door de waarden te vergelijken met een relevante eenheid. 
(Andere grootheden komen aan de orde in de competentielijn Waarnemen en meten.) 

 
Tijd waarnemen 
Bepalen van jaren, maanden, dagen, uren, minuten en seconden en bepalen van de tijd met analoge en digitale klokken. 
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Getallen Ontwikkeldoelen 
Begrijpen van de verschillende waarden van hele getallen, breuken, kommagetallen, procenten, hoeveelheidsgetallen en verhoudingsgetallen en hun onderlinge relaties. 

 V A B C D 

Facet 1 gebruikt de begrippen niets, 
alles (allemaal), meer, minder 
en evenveel 
 
telt in lied, rijm of spel 
 
herkent groepjes van 2 en 3 
zonder te tellen 

gebruikt in context de 
begrippen laatste en eerste, 
meer en minder 

 
herkent namen van getallen 

 
herkent cijfers in de 
omgeving 

noemt en kent de volgorde en 
hoeveelheden van de getallen 
tussen 10 en 20 

herkent gebroken getallen en 
leg de naam ('noemer') uit 

 
legt de rol van de teller in een 
breuk uit 

herkent 
verhoudingsgetallen en 
hoeveelheidsgetallen 
en legt het verschil uit 

Facet 2 zegt hoe oud hij is en geeft dat 
met vingers weer 

 
telt tot 5 

noemt de getallen tot en 
met 10 

 
kent de volgorde van de telrij 
tot en met 10 

begrijpt hoe getallen tussen 20 en 
100 heten 

 
telt vlot tot 100 en terug 

herkent of een breuk één of 
meer 'helen' heeft 

 
vereenvoudigt (of vermoeilijkt) 
een breuk 

legt uit wat het 
voordeel van rekenen 
in procenten is 

 
vertaalt een 
percentage in twee 
verhoudingsgetallen en 
omgekeerd 

Facet 3  gebruikt de rangtelwoorden 
tot en met tiende 

 
zegt de telrij en wijst 
synchroon aan 

spreekt honderd- en duizendtallen 
uit en noemt het voorafgaande en 
volgende getal 

 
schrijft getallen met honderd- en 
duizendtallen 

schrijft een gesproken breuk of 
kommagetal goed op 

 
maakt van een breuk een 
kommagetal 

 

Facet 4  telt tot 10, bepaalt de 
hoeveelheid door resultatief 
tellen 

 
schrijft de cijfers 0 t/m 9 

benoemt en schrijft getallen met 
miljoenen, miljarden en biljoenen 

spreekt kommagetallen juist 
uit, ook in situaties met geld, 
tijd en maat 

 

 
Note: De leerkracht hanteert het verschil tussen getal en cijfer. 
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Optellen en aftrekken Ontwikkeldoelen 
Uitvoeren van de rekenkundige bewerkingen optellen en aftrekken, waarbij een getal met één of meerdere hele getallen vermeerderd en verminderd wordt. 

 V A B C D 

Facet 1 doet in context iets erbij en eraf beschrijft wat je doet als je 
wilt weten hoeveel iets 
samen is of hoeveel er 
overblijft 

legt uit waarom uitrekenen handiger is 
dan tellen 

 
legt uit wat optellen en aftrekken is 

 
legt uit dat optellen en aftrekken elkaars 
spiegelbeeld zijn en dat het steeds over 
dezelfde drie getallen gaat (trio) 

schat door handig af te ronden de 
uitkomst en geeft aan of hij te 
hoog of te laag zit 

 
schat door handig afronden de 
uitkomst en rekent vervolgens 
precies uit 

Facet 2  gebruikt in context de 
begrippen erbij, eraf, 
samen, blijft over, zoveel 
meer en minder 

kan een hoeveelheid op verschillende 
manieren splitsen 

 
maakt bij optellen of aftrekken in 
context vier sommen (kwartet) van drie 
getallen (trio): twee sommen met plus 
en twee met min 

 
maakt bij een plus- of minsom de drie 
andere sommen van het kwartet 

 
maakt een plus- of minsom tot 10 vlot, 
en noemt vlot de andere drie sommen 
van het kwartet 

kan grote getallen optellen en 
aftrekken (met de splitsaanpak 
vanaf links) 

 

Facet 3   rekent sommen tot 20 handig uit door 
eerst tot 10 aan te vullen of leeg te 
maken 

 
rekent sommen tot 100 uit door eerst 
tot 10 aan te vullen of leeg te maken 

 
noemt vlot de kwartetten van sommen 
tussen 0 en 20 

 
gebruikt de kennis van trio's t/m 20 bij 
sommen tot 100 

kan grote getallen 
(max. vier cijfers) optellen en 
aftrekken op verkorte wijze, dus 
zonder tussenantwoorden (met de 
splitsaanpak) 

 
gebruikt bij grotere getallen een 
rekenmachine 
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Facet 4 legt de getallenlijn met eenheden, 
tientallen en honderdtallen, enz. uit 

 
springt naar rechts voor optellen en 
naar links voor aftrekken op een lege 
getallenlijn 

 
maakt geen sprongen van één tiental of 
één honderdtal, want tellen is niet meer 
nodig 

 
maakt optel- en aftreksommen met 
grotere getallen uit het hoofd 

 

* trio = de drie getallen waarmee je sommen kunt maken, zoals 4 + 6 = 10 en 10 – 6 = 4 
* kwartet: de vier sommen met drie dezelfde getallen, zoals 4 + 6 = 10 en 6 + 4 = 10 en 10 – 4 = 6 en 10 – 6 = 4 
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Delen en vermenigvuldigen Ontwikkeldoelen 
Uitvoeren van de rekenkundige bewerkingen delen, vermenigvuldigen en tabellen (de tafels), die hetzelfde resultaat hebben als herhaald aftrekken of optellen van steeds 
hetzelfde hele getal. 

 V A B C D 

Facet 1 verdeelt enkele 
voorwerpen gelijk 

verdeelt hoeveelheden in 
context op eigen wijze 

herkent wanneer sprake is van 
herhaald optellen en aftrekken 

 
legt uit wanneer vermenigvuldigen of 
delen handiger is dan optellen of 
aftrekken 

noteert de sommen die hij al weet 
in de tabellen van 6, 7, 8 en 9 

 
noteert de overgebleven sommen 
in de tabellen van 6, 7, 8 en 9 in 

vermenigvuldigt en deelt 
met tien- en 
honderdtallen door deze 
onder elkaar te noteren 
(en vanaf links te 
rekenen) 

Facet 2  legt uit hoe eerlijk delen 
gaat 

legt in een concrete situatie uit welke 
getallen nodig zijn voor 
vermenigvuldigen of 
delen (maakt de vertaalslag van 
herhaald optellen en aftrekken naar 
vermenigvuldigen en delen) 

 
laat in een concrete situatie zien dat 
vermenigvuldigen en delen elkaars 
spiegelbeeld zijn 

 
herkent bij vermenigvuldigen of delen 
in context om welk model het gaat 
(groepjes, rechthoek of lijn) 

 
demonstreert waarom en hoe je 
getallen in een vermenigvuldiging en 
deling mag wisselen van plaats 

noteert bij sommen uit de tabellen 
van 1 t/m 10 vlot het derde getal, 
herkent de trio’s* 

 
noemt de meeste sommen 
(kwartet) van de tabellen van 1 t/m 
10 binnen 2 seconden op 

 
weet precies van welke trio's uit de 
tabellen 1 t/m 10 hij de trio’s niet 
meteen weet 

 
noemt nu ook de lastige sommen 
van de tabellen van 1 t/m 10 binnen 
2 seconden op (het gaat om de 
trio’s van alle kwartetten*) 

gebruikt bij grotere 
getallen een 
rekenmachine 

Facet 3   maakt een vermenigvuldig- en een 
deeltabel (tafel) van 1 en legt uit dat 
in beide tabellen altijd 
vermenigvuldig- en deelsommen staan 
met dezelfde trio's* 

vermenigvuldigt en deelt met tien- 
en honderdtallen en legt uit wat het 
effect van een of meer nullen is 
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 herkent de relatie van de sommen in 

de tabel van 2: 1 meer of minder, het 
dubbele of de helft van 

 
vult de tabel van 2 vlot in en herkent 
de trio’s* 

 
herkent de relatie van de sommen in 
de tabel van 10: 1 meer of minder, het 
dubbele of de helft van 

 
vult de tabel van 10 vlot in en herkent 
de trio’s 

Facet 4 herkent de relatie van de sommen in 
de tabellen van 3, 4 en 5: 1 meer of 
minder, het dubbele of de helft van 

 
vult de tabellen van 3, 4 en 5 vlot in en 
herkent de trio’s 

vermenigvuldigt en deelt door de 
sommen te splitsen in combinaties 
die hij herkent en legt uit hoe je 
hierbij kladpapier gebruikt 

 

* tabellen: andere term voor de tafels 
* trio = de drie getallen waarmee je sommen kunt maken, zoals 4 + 6 = 10 en 10 – 6 = 4 
* kwartet: de vier sommen met drie dezelfde getallen, zoals 4 + 6 = 10 en 6 + 4 = 10 en 10 – 4 = 6 en 10 – 6 = 4 
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Gebroken getallen en verhoudingsgetallen Ontwikkeldoelen 
Uitvoeren van de rekenkundige bewerkingen met kommagetallen, breuken en procenten. 

 V A B C D 

Facet 1 gebruikt de begrippen veel en 
weinig 

herkent situaties waarin je 
1 (de 'hele') in gelijke 
stukken moet verdelen 
('breken') 

 
gebruikt in context de 
begrippen veel en weinig 
en legt uit dat dat relatief 
is (zonder het woord 
relatief te gebruiken) 

legt met voorwerpen 
van verschillende schaal 
uit waarom die niet bij 
elkaar ‘passen’ 

legt uit dat je het getal 
waarmee je stukken van een 
'hele' noteert, breuk noemt 

 
legt de rol van de teller en de 
noemer van de breuk uit met 
een toepassing 

 
legt uit dat als de teller en 
noemer gelijk zijn, de waarde 
van de breuk 1 is 

legt uit hoe het komt dat als je een 
heel getal vermenigvuldigt met een 
breuk het antwoord kleiner is dan 
dat getal 

 
legt uit hoe het komt dat als je een 
heel getal deelt door een breuk het 
antwoord groter is dan dat getal 

 
vermenigvuldigt een breuk met een 
breuk 

 
deelt een breuk door een breuk 

Facet 2    kan breuken met dezelfde 
noemer optellen en aftrekken 

legt uit dat kommagetallen ook 
breuken zijn en hoe je die uitspreekt 

 
legt uit waarom de helen in een 
kommagetal bepalen waar de 
komma komt 

 
plaatst, door schattend rekenen met 
de helen, de komma juist en kan zo 
kommagetallen optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen 

Facet 3    kan optellen en aftrekken met 
breuken met verschillende 
noemers, als die over dezelfde 
'helen' gaan 

legt met voorbeelden het verschil 
uit tussen rekenen met 
hoeveelheidsgetallen en rekenen 
met verhoudingsgetallen 

 
past verhoudingsgetallen toe op 
hoeveelheidsgetallen 

 
zet twee verhoudingsgetallen om in 
een percentage 
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Facet 4 legt uit waarom je percentages van 
verschillende groepen niet mag 
optellen en de hoeveelheidsgetallen 
die daarbij horen wel 

 
past percentages toe op 
hoeveelheidsgetallen 

 
vertelt in welke situaties je een 
verhoudingstabel gebruikt en 
wanneer niet 
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Meten en vergelijken Ontwikkeldoelen 
Bepalen van een waarde van de lengte, de oppervlakte, de inhoud en het gewicht door de waarden te vergelijken met een relevante eenheid. (Andere grootheden komen aan 
de orde in de competentielijn Waarnemen en meten.) 

 V A B C D 

Facet 1 gebruikt de woorden 
hoog, laag, kort en 
lang 

 
maakt iets hoger, 
lager, korter en 
langer 

gebruikt in context de begrippen 
om te vergelijken: hoog, laag, kort 
en lang 

 
meet en vergelijkt de lengte van 
iets met een zelfgekozen maat 

legt met eigen voorbeelden uit 
waarom het beter is te werken 
met afgesproken maten dan met 
zelfgekozen maten 

 
demonstreert en legt uit dat een 
omtrek een soort lengtemeting is 

 
meet en vergelijkt de lengte en de 
omtrek van iets met een 
(passende zelfgekozen) maat 

kent de standaardmaat van 
lengte en omtrek 

 
bepaalt de lengte en de omtrek 
met meetinstrumenten 

 
geeft voorbeelden waaraan hij 
persoonlijk onthoudt hoe groot 
de meest gebruikte maten voor 
lengte zijn. 

herkent de systematiek 
van vergroten en 
verkleinen van maten 
(milli, centi, deci, deca, 
hecto, kilo) 

Facet 2 gebruikt de woorden 
groot en klein 

gebruikt in context begrippen om 
te vergelijken: groot, klein, breed 
en smal 

 
meet en vergelijkt de oppervlakte 
met een zelfgekozen maat 

meet en vergelijkt de oppervlakte 
van iets met een (passende 
zelfgekozen) maat 

kent de standaardmaat van 
oppervlakte 

 
bepaalt de oppervlakte met 
meetinstrumenten 

 
geeft voorbeelden waaraan hij 
persoonlijk onthoudt hoe groot 
de meest gebruikte maten voor 
oppervlakte zijn 

kiest de best passende 
grootte van die maat 
bij wat hij meet 

Facet 3 gebruikt de woorden 
vol en leeg 

gebruikt in context begrippen om 
te vergelijken: vol en leeg 

 
meet en vergelijkt de inhoud van 
een voorwerp met zelfgekozen 
kleine voorwerpen of met water en 
een zelfgekozen maatbeker 

meet en vergelijkt de inhoud van 
iets met een (passende 
zelfgekozen) maat 

kent de standaardmaat van 
inhoud 

 
bepaalt de inhoud met 
meetinstrumenten 

 
geeft voorbeelden waaraan hij 
persoonlijk onthoudt hoe groot 
de meest gebruikte maten voor 
inhoud zijn (bv. liter = pak 
melk) 

gebruikt een komma of 
nullen om de maten 
om te rekenen 
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Facet 4 gebruikt de woorden 
dun en dik 

 
voelt of iets lichter of 
zwaarder is dan iets 
anders 

gebruikt in context begrippen om 
te vergelijken: dik, dun, zwaar en 
licht 

 
meet en vergelijkt het gewicht van 
een voorwerp met een balans en 
zelfgekozen gewichten 

meet en vergelijkt het gewicht 
van iets met een (passende 
zelfgekozen) maat 

kent de standaardmaat van 
gewicht 

 
bepaalt het gewicht met 
meetinstrumenten 

 
geeft voorbeelden waaraan hij 
persoonlijk onthoudt hoe groot 
de meest gebruikte maten voor 
gewicht zijn (bv. kg = pak 
suiker) 

schat de omtrek en de 
oppervlakte van een 
cirkel met het 
bijbehorende vierkant 

berekent de omtrek en 
de oppervlakte van een 
cirkel met een formule 

 

legt uit waarom je bij 
de omtrek en de 
oppervlakte van een 
cirkel het getal 3,14 
gebruikt 
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Tijd waarnemen Ontwikkeldoelen 
Bepalen van jaren, maanden, dagen, uren, minuten en seconden en bepalen van de tijd met analoge en digitale klokken. 

 V A B C D 

Facet 1 gebruikt de begrippen even, 
snel, nu, vroeg en laat 

gebruikt de begrippen vroeg, 
laat, eerder, nu, toen, straks, 
lang en kort en legt uit dat dat 
relatief is (zonder het woord 
relatief te gebruiken) 

gebruikt de namen van de 
maanden 

noemt de volgorde van de 
maanden 

noemt het aantal dagen van elke 
maand 

legt uit dat een jaar 365 dagen 
heeft en dat elk vierde jaar een 
schrikkeljaar is met een dag 
meer 

legt uit dat een jaar 4 kwartalen 
heeft en ruim 52 weken 

legt uit waarom in 
bepaalde situaties de 
tijd in tienden en 
honderdsten, soms in 
duizendsten van een 
seconde, wordt 
gemeten 

Facet 2 herkent wanneer het ochtend, 
middag, avond en nacht is 

gebruikt de indelingen dag en 
nacht en ochtend, middag en 
avond 

 

gebruikt de woorden morgen, 
vandaag, (eer)gisteren, 
morgenochtend, gisteravond 
en vanmiddag 

herkent en benoemt de hele uren 
op een analoge klok 

 
herkent of het bijna een heel uur 
is op een analoge klok 

 
herkent en benoemt de halve 
uren op een analoge klok 

rekent de tijd tussen twee 
tijdstippen uit 

 
rekent uit hoe laat het is over 
een aangegeven tijd 

 

Facet 3  gebruikt de namen van de 
dagen van de week en kent 
de volgorde 

herkent en benoemt de hele uren 
op een digitale klok 

 
herkent of het bijna een heel uur 
is op een digitale klok 

 
herkent en benoemt de halve 
uren op een digitale klok 

 
spreekt de getallen op een 
digitale klok uit als 8 uur 30 

 
legt uit dat op sommige digitale 
klokken 1.00 hetzelfde is als 13.00 

legt de secondewijzer uit, legt 
uit dat er 60 seconden in een 
minuut zitten en wanneer 
seconden relevant zijn 
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Facet 4 weet dat je op een klok kunt 
zien hoe laat het is en dat er 
verschillende klokken zijn 

 
onderscheidt analoge en 
digitale klokken (zonder deze 
begrippen te noemen) 

 
herkent voor hem belangrijke 
tijden op de klok, bv. de tijd 
om naar school te gaan 

legt uit dat er 60 minuten in een 
uur zitten 

 
gebruikt kwartieren voor en na 
(en in spreektaal 'over') op een 
analoge klok 

 
noemt de minuten voor en na het 
hele en halve uur (kwart over 
negen, veertien voor half tien, 
enz.) 

 
spreekt de tijd op een digitale 
klok ook uit als op een analoge 
klok en omgekeerd 

 

Note: Bij A aansluiten bij wat de leerling thuis gewend is: analoog of digitaal. 
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Deel C Relatie met de vakken 

Jeelo heeft de traditionele vakindeling losgelaten en heeft de doelen in ontwikkellijnen geordend.  

• Wil je weten hoe de doelen van deze vakken zijn geordend in ontwikkellijnen en verwerkt in 12 projecten? In onderstaande tabellen zie je in welke 
projecten en ontwikkellijnen je de doelen van het vak terugvindt. Let op! De projecten en ontwikkellijnen zijn breder dat het genoemde vak, dus je treft 
er ook doelen aan die niet bij het desbetreffende vak horen. 

• Wil je meer informatie over hoe de doelen precies verwerkt zijn? Lees dan de brochure ‘Jeelo in het kort’ en kijk voor verdieping in de blauwe S van 
Jeelo. 

• Wil je weten welke eenheden Jeelo heeft bij de doelen of de vakken? Ga dan in Mijn Jeelo naar de gele loep en het tabblad zoeken. Kijk ook in de 
blauwe S van Jeelo voor de achtergronden en verdieping.  

 
Toelichting gebruik van ‘Alle’ in de tabellen 
Alle: In alle projecten zit er een eenheid passend bij dit vak. 
Alle (optie): Er is nog geen eenheid passend bij dit vak opgenomen in de projecten. Je kunt zelf een eenheid voor dit vak toevoegen aan het project. 
 

Wereldoriëntatie – breed     
Vak Projecten Deellijnen 

Kennis 
Deellijnen  
Competenties 

Deellijnen 
Taal en rekenen 

 

Aardrijkskunde en topgrafie • Inrichten van je eigen 
omgeving 

• Beleven van onze planeet 
 

• Stad en land 
• Verkeer en vervoer 
• Productie 
• Handel en consumptie 
• Kunst en cultuur 
• Organisatie en bestuur 

 

• Zorgen voor natuur en milieu 
• Analyseren en evalueren 
• Mondeling presenteren 
• Schriftelijk presenteren 
• Bronnen gebruiken 

 Note 1 

Geschiedenis en erfgoed 
 

• Leren van personen van 
vroeger 

• Leren voor later 
 

• Stad en land 
• Productie 
• Handel en consumptie 
• Kunst en cultuur 
• Organisatie en bestuur 
 

• Analyseren en evalueren 
• Mondeling presenteren 
• Schriftelijk presenteren 
• Bronnen gebruiken 

 Note 2 

Natuur en milieu • Omgaan met natuur 
• Zorgen voor dieren 

• Het lichaam 
• Gezond gedrag 

• Zorgen voor natuur en milieu 
• Waarnemen en meten 
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• Beleven van onze planeet • Dieren 
• Planten 
• Stad en land 

 

• Analyseren en evalueren 
• Bronnen gebruiken 

Wetenschap en techniek • Maken van je eigen product 
• Beleven van onze planeet 
• Leren voor later 

• Productie 
• Handel en consumptie 
• Verkeer en vervoer 

• Volgens instructie maken 
• Naar eigen idee maken 
• Waarnemen en meten 
• Analyseren en evalueren 
• Bronnen gebruiken 
 

 Note 3 

Burgerschap • Omgaan met elkaar 
• Zorgen voor jezelf en anderen 
• Omgaan met geld 

• Stad en land 
• Kunst en cultuur 
• Organisatie en bestuur 
• Handel en consumptie 

 

• Organiseren 
• Communiceren 
• Zorgen voor jezelf en anderen 
• Zorgen voor natuur en milieu 

 Note 4 

Voeding en leefstijl • Zorgen voor jezelf en anderen • Gezond gedrag 
• Handel en consumptie 

 

• Zorgen voor jezelf en anderen   

Verkeer en vervoer • Veilig in het verkeer • Verkeer en vervoer • Zorgen voor jezelf en anderen 
 

  

EHBO en preventie • Veilig helpen • Het lichaam 
• Gezond gedrag 

• Zorgen voor jezelf en anderen 
• Organiseren 

 

  

Seksuele voorlichting • Zorgen voor jezelf en anderen 
• Omgaan met elkaar 

• Het lichaam 
• Gezond gedrag 

• Zorgen voor jezelf en anderen 
• Communiceren 

 

  

 

Note 1 Aardrijkskunde en topgrafie  

Jeelo heeft een aparte serie eenheden voor topografie van Nederland, Europa en de wereld.  

Note 2 Geschiedenis en erfgoed  

In twee projecten ligt het accent op geschiedenis. In de meeste andere projecten komt geschiedenis ook zijdeling aan de orde. Alles heeft immers zijn 
geschiedenis. Alle canonvensters en de 10 tijdvakken zijn verwerkt in Jeelo. 
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Note 3 Wetenschap en techniek in Jeelo 

In het project Maken van je eigen product staat de techniek centraal. Maar ook in alle andere projecten wordt regelmatig techniek gebruikt of komen 
onderzoeksvaardigheden aan de orde. Overal is immers techniek voor nodig. 

Note 4 Burgerschap 

Jeelo heeft een aparte serie eenheden over deugden voor groep 1 t/m 8. In 2012 heeft de Onderwijsraad het advies ‘Verder met burgerschap’ uitgebracht. 
Daarin staat onder andere: “De grote waarden van onze democratische rechtstaat kunnen het best worden overgedragen door de ‘kleine deugden’ ervan te 
leren.” Deugden zijn goede eigenschappen die te maken hebben met de omgang met elkaar en met het ontwikkelen van je persoonlijkheid.  

 

Kunstzinnige oriëntatie     
Vak Projecten Deellijnen 

Kennis 
Deellijnen  
Competenties 

Deellijnen 
Taal en rekenen 

 

Beeldende vorming • Alle  • Naar eigen idee maken 
 

  

Zang en muziek • Alle  • Muzisch presenteren 
 

  

Drama en dans • Alle (optie)  • Muzisch presenteren 
 

  

Film • Alle (optie)  • Muzisch presenteren 
 

  

Fotografie • Alle (optie)  • Naar eigen idee maken  
• Schriftelijke presenteren 

  

 

Note Kunstzinnige oriëntatie 

 Jeelo besteedt in de projecten aandacht aan ambacht, toegepast ontwerp, beeldende kunst en podiumkunsten.  

• Volgens instructie maken: Op basis van vooraf gestelde eisen iets nauwkeurig maken (ambacht) 
• Naar eigen idee maken: Op basis van vooraf gestelde eisen maken (toegepast ontwerp) of naar aanleiding van een eigen bedoeling maken (beeldende 

kunst)  
• Muzisch uiten en presenteren: gedichten maken, zingen, muziek maken, drama spelen, dansen en film maken, zowel voor jezelf als voor anderen 

(podiumkunsten, al dan niet toegepast) 
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Overstijgend      
Vak Projecten Deellijnen 

Kennis 
Deellijnen  
Competenties 

Deellijnen 
Taal en rekenen 

 

Studievaardigheden en 
executieve functies 

• Leren voor later 
• Leren van personen van vroeger 
• Alle 

 • Bronnen gebruiken 
• Leren leren 

  

Onderzoeken en ontwerpen • Maken van je eigen product 
• Omgaan met natuur 
• Zorgen voor dieren 
• Leren voor later 
• Alle 

• Productie • Organiseren 
• Naar eigen idee maken 
• Waarnemen en meten 
• Analyseren en evalueren 
• Bronnen gebruiken 

 

  

Digitale geletterdheid (incl. 
mediawijsheid) 

• Omgaan met geld 
• Maken van je eigen product 
• Alle 

• Productie 
• Organisatie en bestuur 

• Organiseren 
• Communiceren 
• Zorgen voor jezelf en anderen 
• Volgens instructie maken 
• Naar eigen idee maken 
• Analyseren en evalueren 
• Mondeling presenteren 
• Schriftelijk presenteren 
• Muzisch presenteren 

 

  

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

• Omgaan met elkaar 
• Zorgen voor jezelf en anderen 

• Gezond gedrag • Communiceren 
• Zorgen voor jezelf en anderen 

 

  

Filosofie • Alle (optie)  • Communiceren 
• Analyseren en evalueren 

  

 

Note 1 Studievaardigheden en executieve functies  

Elk project leent zich ervoor om stil te staan bij de studievaardigheden en executieve functies. De doelen worden in de context van het project toegepast.  

Note 2 Onderzoeken en ontwerpen 

Alle projecten van groep 5 t/m 8 bevatten opdrachten (wijzers) met de mogelijkheid om leerlingen aan de slag te laten gaan met een eigen ontwerp- of 
onderzoeksvraag of een opdracht van een (fictieve) opdrachtgever.  
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Note 3 Digitale geletterdheid (inclusief mediawijsheid) 

Elk project leent zich ervoor om stil te staan bij de digitale geletterdheid. Digitale middelen zijn immers onmisbaar bij de uitvoering van de projecten van 
Jeelo. In het project Omgaan met geld wordt extra aandacht besteed aan mediawijsheid. 

 

Engels (in ontwikkeling)     
Vak Projecten Deellijnen 

Kennis 
Deellijnen  
Competenties 

Deellijnen 
Taal en rekenen 

 

Engelse taal • Alle (optie)  • Leren leren 
• Muzisch presenteren 

• Kennis van Engelse woorden 
• Taalvaardigheid Engels 

 

 

Internationalisering  • Alle (optie)  • Muzisch presenteren • Internationaal samenwerken 
 

 

 

Note Engels en internationalisering 

Om het samen gebruiken van de Engelse taal te bevorderen: 

• vertaalt Jeelo in elk project eenheden in het Engels. De eenheden zijn ook allemaal Engels ingesproken. 
• verbinden Jeelo-scholen zich met scholen in het buitenland. Lees meer in de Brochure Wereldburgerschap van Jeelo. 
 

Bewegingsonderwijs (in ontwikkeling)     
Vak Projecten Deellijnen 

Kennis 
Deellijnen  
Competenties 

Deellijnen 
Taal en rekenen 

 

Lichamelijke opvoeding • Zorgen voor jezelf en 
anderen 

• Alle (optie) 
 

• Het lichaam 
• Gezond gedrag 

• Zorgen voor jezelf en anderen 
• Inspanning en ontspanning 

  

 

Note Lichamelijke opvoeding 

De ontwikkellijn Bewegen is nog in ontwikkeling en zal aandacht besteden aan doelen op het gebied van inspanning en ontspanning.  



Deel C - 6 
 

Nederlands      
Vak Projecten Deellijnen 

Kennis 
Deellijnen  
Competenties 

Deellijnen 
Taal en rekenen 

 

Woordenschat • Alle Alle • Leren leren 
 

 Note 1 

Aanvankelijk lezen • Alle (optie)   • Voorbereidend lezen en spellen 
• Leren lezen 

Note 2 

Technisch lezen • Alle (optie)   • Leren lezen 
 

Note 3 

Begrijpend lezen • Alle  • Bronnen gebruiken 
 

 Note 4 

Spelling • Alle (optie)   • Voorbereidend lezen en spellen 
• Leren spellen 

 

Grammatica • Alle (optie)   • Grammatica 
 

 

Taalbeschouwing • Alle (optie)   • Taalinzicht 
 

 

Stellen • Alle  • Schriftelijk presenteren 
 

  

Mondeling presenteren • Alle  • Mondeling presenteren 
 

  

Taal in context gebruiken • Alle  • Communiceren 
• Mondeling presenteren 
• Schriftelijk presenteren 
• Muzisch presenteren 
• Bronnen gebruiken 
• Leren leren 

 

  

 

Note 1 Woordenschat 

In de kennislijnen van Jeelo leren leerlingen heel veel nieuwe woorden. Woordenschatontwikkeling valt bij Jeelo dan ook onder de kennislijnen. In de 
competentielijn ‘Leren leren’ wordt aandacht besteed aan de wijze waarop je woorden kunt leren. 
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Note 2 Aanvankelijk lezen (IN ONTWIKKELING)  

Leerlingen gaan klanken en letters leren en onderzoeken en worden ze zich bewust van de relatie tussen beide. De projecten voorzien deze eenheden van 
een zinvolle context.  

Note 3 Technische lezen (IN ONTWIKKELING):  

Bij het leren lezen in Jeelo staat het achterhalen van de betekenis van een tekst centraal. Er worden teksten gelezen die aansluiten bij de projecten, zoals de 
bronnen bij de leerroutes. Om dit te kunnen, moeten leerlingen het systeem van geschreven taal gaan doorzien. Het ontdekken van dit systeem en het 
oefenen ermee komt aan bod in de taallijn ‘Leren lezen’.  

Note 4 Begrijpend lezen 

Tijdens elk project gebruiken de leerlingen bronnen, zowel externe bronnen als bronnen uit Jeelo. Alle bronnen van Jeelo hebben denkvragen waarmee 
leerlingen samen praten over de inhoud. Zo wordt het begrip van de tekst bevorderd. 

 

 

Rekenen      
Vak Projecten Deellijnen 

Kennis 
Deellijnen  
Competenties 

Deellijnen 
Taal en rekenen 

 

Cijferen • Alle (optie)   • Getallen 
• Optellen en aftrekken 
• Delen en vermenigvuldigen 
• Gebroken getallen en 

verhoudingsgetallen 
 

 

Meten en meetkunde • Alle (optie)  • Waarnemen en meten • Meten en vergelijken 
• Tijd waarnemen 

 

Rekenen in context gebruiken • Alle (optie)  • Organiseren 
• Waarnemen en meten 
• Analyseren en evalueren 
 

  

 

 


	Ontwikkellijnen 2020
	Brochure De ontwikkeldoelen Deel B DEF MH 2
	Ontwikkellijnen 2020
	Brochure De ontwikkellijnen Deel C DEF

