
Nieuwe methode wereldoriëntatie
werkwijze groep 5 t/m 8



• Digitale methode, verwerking kan digitaal en/of op papier.

• Alle materialen online toegankelijk (ook thuis).

• Leerkracht kan lesmateriaal per leerling/groepje/groep klaarzetten. 

• Via chatsysteem kan leerkracht aanwijzingen geven.

• Informatie verwerken vooral door te doen (dus geen ‘begrijpend lezen’).

• Activerende didactiek, waardoor leerlingen worden geprikkeld om zelf te willen weten
en te ontdekken.

• Drie stappen in iedere les: 1. Eerst prikkelen en raken. Het begin van de les maakt 

leerlingen nieuwsgierig naar de lesstof.

2. Zelf aan de slag: ontdekkend leren. Zelfstandig gaan

leerlingen op onderzoek om zo de centrale vraag van de les te

beantwoorden.

3. Samenvatten en controleren. Ieder les eindigt met een

conclusie op het digibord en geeft de essentie van de les weer.

• Lessen duren 45 tot 60 minuten.

• 4 thema’s van 5 lessen (per vak).

• Extra opdracht per les.

• 3 plusopdrachten per thema.





• Les 1 t/m 4: één belangrijk aspect van het thema wordt behandeld.

• Les 5: het geleerde toepassen in een opdracht.

• 2 soorten toetsen: - basiskennis en inzicht (sluit aan bij Cito)

- les 5

• Ieder les bestaat uit 7 onderdelen:

1. een openingsbeeld

2. een kort overzicht wat leerlingen in een les gaan doen

3. een trigger, iets dat leerlingen nieuwsgierig maakt

4. een ontdekvraag en doel van de les

5. zelfstandig werken aan de ontdekvraag via het internet of het bronnenboek:

6. een aantal dia's die als voorbereiding dient voor de opdrachten of om 

gemaakte opdrachten te bespreken

7. iedere les wordt afgesloten met een samenvatting, die gebaseerd is op de

ontdekvraag en het leerdoel

www.blink-studio.nl

http://www.blink-studio.nl/


Topografie



• Toponiemen worden aangeboden in een relevante context; zowel in tekst als in beeld. 

• Toponiemen worden zoveel mogelijk herhaald, zodat er meer kans is dat het beklijft.

• Leerlingen moeten de belangrijkste toponiemen kunnen plaatsen en een beeld hierbij 

hebben. Van de minder belangrijke toponiemen is het voldoende dat ze kunnen aangeven in 

welke regio ze liggen. 

• Geleerd via een spannende game Topmaster (Nederland, Europa, Wereld):

- elk onderdeel 15 levels

- elk level quizvragen, locatievragen (3 niveaus), bonusvragen

- per level 15 à 30 minuten

• Eventueel 5 tussentoetsen en een eindtoets op papier/digitaal (na 3 levels)

• Ook thuis te spelen.

De topografie bij Grenzeloos heeft als doel om topografie beter te laten beklijven, 

relevant te laten zijn voor kinderen. Het doel is niet ‘stippen op een kaart kunnen 

zetten’.



Voorbeeld tussentoets wereld


