
 

 

 

Aan te raden voor Opdracht Voorstelling 

3e - 4e leerjaar Zullen we doen dat Huis  

Leerdoelen muzische vorming 

● De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien 
(visueel) impressies opdoen, verwerken en erover praten. 

● De leerlingen kunnen beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er 
kritisch tegenover staan. 

● De leerlingen kunnen genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde 
culturele activiteiten. 

● De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen waardoor hun 
expressiemogelijkheden verruimen. 

● De leerlingen kunnen vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven 
hun creatieve uitingen tonen. 

Andere leerdoelen 

Mens en maatschappij 
● De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, 

gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit. 
● De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op 

kennis van het eigen kunnen. 
Sociale vaardigheden 

● De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 
Nederlands 

● De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen 
in een voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en 
klasgebeuren. 

● De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister 
hanteren als ze: vragen van de leerkracht in verband met een behandeld 
onderwerp beantwoorden. 

● De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren van de eindtermen voor spreken, 
luisteren, lezen en schrijven de volgende attitudes: 

- luister-, spreek-, lees- en schrijfbereidheid; 



 

 

- plezier in luisteren, spreken, lezen en schrijven; 

- bereidheid tot nadenken over het eigen luister-, spreek-, lees- en schrijfgedrag; 

- bereidheid tot het naleven van luister-, spreek-, lees-, en schrijfconventies; 

- weerbaarheid. 

● De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de 
volgende strategieën inzetten: zich oriënteren op aspecten van de luister-, lees-, 
spreek- en schrijftaak: doel, teksttype en eigen kennis, en voor spreken en 
schrijven ook op de luisteraar of lezer 

● De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de 
volgende strategieën inzetten: hun manier van luisteren, lezen, spreken en 
schrijven afstemmen op het luister-, lees-, spreek- en schrijfdoel, en voor spreken 
en schrijven ook op de luisteraar of lezer 

● De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de 
volgende strategieën inzetten: tijdens het luisteren, lezen, spreken en schrijven 
hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel 

● De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de 
volgende strategieën inzetten: het resultaat beoordelen in het licht van het luister-, 
lees-, spreek- en schrijfdoel 

● De leerlingen zijn bereid om op hun niveau: 

- bewust te reflecteren op taalgebruik en taalsysteem. 

- van de verworven inzichten gebruik te maken in hun talig handelen 

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

ICT 
● De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde 

leeromgeving. 
● De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde 

leeromgeving 

Cultuur in de Spiegel 

Cultuurdrager: (geschreven) taal 
Culturele basisvaardigheden: 

● Verbeelden (omzetten van waarneming in beelden: fantasie, kunst, … waardoor op 
basis van herinnering en ervaring nieuwe mogelijkheden worden gemaakt) en de 
reflectie op verbeelding  

● Waarnemen (voelen, luisteren, kijken, ruiken, smaken) en de reflectie op waarneming 
● Conceptualiseren (het vertalen van waarneming en verbeelding in abstracte 

concepten: taal, symbolen, …) en de reflectie op conceptualisering  
● Analyseren (het ontdekken van logica, structuren, modellen…) en de reflectie op 

analyse  



 

 

Cultuurdrager: (gesproken) taal 
Culturele basisvaardigheden:  

● Verbeelden (omzetten van waarneming in beelden: fantasie, kunst, … waardoor op 
basis van herinnering en ervaring nieuwe mogelijkheden worden gemaakt) en de 
reflectie op verbeelding  

● Waarnemen (voelen, luisteren, kijken, ruiken, smaken) en de reflectie op waarneming 

 


