Eerste leerjaar

Verkeer: Veilig spelen, stappen en fietsen
Over spelen & stappen, verkeersomgeving rond de school, hindernissen & regels,
doen, ervaren, kijken, leren …
Wel in je vel
Over hygiëne, gezond eten & bewegen, EHBO, zintuigen, proeven, picknicken …

€ 4,9

Verken je klas
Over spoorzoeken, maquettes maken, richtingen, de wijde wereld, vroeger & nu, je
droomklas, samen spelen, nadenken …
Het is gemaakt
Over natuurlijke materialen, kunststof & producten, voorkeur & smaak, hechtingen
& verbindingen, maken, doen, evalueren …
Geef me de vijf
Over de natuur & het gebruiken van zintuigen om de natuur te ontdekken, planten
& dieren in ontwikkeling, onderzoeken, ervaren, experimenteren …
Pluk de dag
Over tijd, kalenders, gebeurtenissen uit het eigen leven, vroeger & nu kijken,
luisteren, vertellen …
Dikke jas, dunne jas
Over verschillende weersomstandigheden, seizoenen, vormen van energie (wind,
water, zon), voelen, meten, weten …
Allemaal vriendjes
Over verschillende groepen & leefwijzen, afkomst, diversiteit, gevoelens,
vriendschappen, samen zijn, kiezen, pluimpjes geven …
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Tweede leerjaar

Verkeer: Veilig stappen, fietsen en meerijden
Over stappen & fietsen, spoorveiligheid & openbaar vervoer, meerijden in de auto,
verkeerslichten …
Tik, tak … tijd!
Over kalenders, groeien, nu – vroeger – later, seizoenen, klokken, samen op stap in
het verleden …
Natuurvriend
Over recycleren & sorteren, respect & waardering, onderzoeken & beleven,
ruilbeurs, kringloopwinkel …
Speuren op school
Over windrichtingen, legendes & routes, plattegrond & kijkdoos, bestuur op school,
pimp je speelplaats …
Als een visje
Over ziek & gezond, delen van het lichaam, hulp bieden aan anderen, hulpdiensten
…
Beestenbende
Over verschillende biotopen, ontwikkeling & groei, zorgen voor dieren, waarnemen,
nieuwsgierig zijn, ontdekken …
Aan de slag
Over geld verdienen, beroepen & vrije tijd, ervaren, beleven …
Een zoen voor groen
Over verschillende biotopen, ontwikkeling & groei, zorgen voor planten,
waarnemen, onderzoeken & exploreren …
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Derde leerjaar

Verkeer: Met schoenen en wieltjes
Over kruispunten & borden, fietsvaardigheid & evenwicht, spelen, proberen,
controleren …
Gelukstrappers
Over hobby’s, vrije tijd & sporten, winnen & verliezen, regels & afspraken,
sportinfrastructuur & -materiaal, ademhaling & bloedsomloop, grenzen &
beperkingen, winnen, verliezen …
Na regen komt zonneschijn
Over het weer, wolken & neerslag, weerstations & meetinstrumenten, het KMI,
werken in weer & wind, het klimaat, regenkledij, ontwerpen, maken …
Het zit in de familie
Over levenslijnen & gebeurtenissen, stamboom & families, het koningshuis, feesten,
zorgen voor mekaar, kijken, vergelijken …
Groeien en bloeien
Over planten & dieren in ontwikkeling, onderzoeken hoe de mens afhankelijk is van
grondstoffen uit de natuur, experimenten opzetten …
Smakelijk en fit
Over een evenwichtige voeding, gezonde & ongezonde levensstijlen, het eigen
lichaam, de invloed van reclame, kiezen, promoten …
Bij ons in de buurt
Over mijn gemeente & het beleid, zich kunnen oriënteren in een ruimte,
voorzieningen, uitpluizen, voorstellen …
Je hoort erbij!
Over groepen maken, samenwerking, omgaan met conflicten, diversiteit, opkomen
voor, mening geven over …

Vierde leerjaar

Verkeer: Lang leve de fiets
Over agenten & borden, zien & gezien worden, voetgangersexamen, tandwielen,
onderzoeken, keuzes maken …
Iedereen anders
Over er bij horen & anders zijn, vooroordelen & racisme, migratie & vluchtelingen,
arm & rijk, geloof & overtuiging, waarden & normen, een mening formuleren,
spreken, overleggen …
Duik in het verleden
Over periodes & jaartallen, archeologie & erfgoed, evolutie & toekomst, België door
de eeuwen heen, invloed van andere culturen, ervaren, beleven, delen …
Op reis door ons land
Over steden & provincies, kompas & kaart, rivieren & landschappen, feesten &
lekker eten, routes volgen, reisgids zijn …
Help, bel 112!
Over het lichaam, gezond & ongezond, risico’s & gevaren inschatten, EHBO, bellen,
zorg toedienen, zelfredzaam zijn …
Werk aan de winkel
Over beroepen & vrije tijd, werkgevers & werknemers, zelfstandigen, geld,
technische processen, waardering hebben voor, ondernemen…
Niets verspild
Duurzaamheid & recyclage
Elk diertje zijn pleziertje
Over het dierenrijk, verschillende biotopen, de uitwendige bouw van dieren, de
voedselketen, onderzoeken, maken, kijken …
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Vijfde leerjaar

Verkeer: Niet allemaal tegelijk
Over voorrang & hoffelijkheid, openbaar vervoer & ander transport,
fietsvaardigheid, fietsonderhoud, smeren, fietsen, uittesten ….
België in Europa
Over oriëntatie & kaartbegrip, gemeenschappen & gewesten, Europa & België,
transport & toerisme, vroeger & nu, plannen, opzoeken, onderzoeken …
Natuurlijk!
Over zaden & stekken, voortplanting & hofmakerij, eten & gegeten worden,
determineren, verwerken, onderzoeken …
Recht op …
Over democratie & politiek, rechten & plichten, beslissen & kiezen, respect & zorg,
kritische zin & weerbaarheid, kiezen, argumenteren …
Reis met de tijdscapsule
Over kalenders, verleden, heden & toekomst, eeuwenband, historische figuren,
evoluties …
Wereldhandel
Over import & export, bewust(er) consumeren, economie, winst & verlies,
producten maken, verkopen, uittesten …
Over mijn lijf
Over ademhaling, spijsvertering, bloedsomloop, seksualiteit, eigen mogelijkheden &
beperkingen, weerbaarheid & zelfredzaamheid, onderzoeken, analyseren …
Stroom nodig?
Over energie, grondstoffen, productie & afval, kritisch kijken, alternatieven
bedenken, bewust omgaan met …

Zesde leerjaar

Verkeer: Naar een ander soort verkeer
Over fileproblemen & online plannen, plattegronden & schoolstraten, dode hoek &
fietsveiligheid, creatief denken, discussiëren …
Vrede is een werkwoord
Over teambuilding & samenwerken, tegengestelde belangen & discriminatie,
wereldoorlog I & II, vluchten & verhuizen, herinneringseducatie & -monumenten …
Gelukzoekers
Over ontdekkingen & zeevaarders, migratie & kolonisatie, toekomst &
voorspellingen, met tijdsband werken, verbanden leggen …
Klaar voor de kosmos?
Over missies & ruimteonderzoek, planeten & hemellichamen, succes & falen,
topconditie & opleiding, uittesten, lanceren, verbaasd zijn …
Voetafdruk
Over duurzaamheid & ecologie, het milieu, afval, energiebronnen, gevolgen van
eigen handelen …
Mijn toekomst, mijn keuze
Over studiekeuzes maken, vaardigheden & talenten, beroepen & bedrijven,
zelfreflectie, informatie inwinnen …
(W)aardige aarde
Over de wereldbol, kaarten, landschappen, magnetisme, onderzoeken, uittesten,
verwonderd zijn …
Globetrotters
Over bestuursvormen & politieke systemen, erfgoed, Unesco, reizen, openstaan
voor anderen, nieuwsgierig zijn …

€ 4,9
Kennismakingsaanbod:
€ 9 voor 3 thema’s
Start schooljaar
2019-2020

Vanaf schooljaar
2020-2021

€ 4,9
Kennismakingsaanbod:
€ 9 voor 3 thema’s
Start schooljaar
2019-2020

Vanaf schooljaar
2020-2021

