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Thema Inhouden Sleutelvragen/inzichten Opdrachten Vaardigheden Tips 

1 Oorlog & 
Vrede 

-Fin de siècle / 
mensbeeld 
-Moderne technologie 
-WO I + II 
-Hedendaagse 
conflicten 
-Perspectieven 
(historisch, 
geografisch, 
sociaaleconomisch, 
politicologisch) 
-VN 
-Mensenrechten 
 
NL: 
-Tekst schrijven 
-Soorten bronnen 
-Betrouwbaarheid 
bronnen 
-Verzorging 
 

1) Op welke manieren kun je naar een conflict kijken?  

a. Je begrijpt dat mensen vaak vanuit een eigen (gekozen) 
perspectief naar een situatie kijken. De werkelijkheid is 
vaak veel complexer. Daarom is het belangrijk om vanuit 
meerdere perspectieven naar een situatie te kijken.  
b. Je begrijpt dat als je conflicten en oorlogen vanuit een 
historisch perspectief, een geografisch perspectief, een 
machtsperspectief (macht en middelen) en een 
sociologisch perspectief (groepen en personen) bekijkt, je 
dan een compleet beeld krijgt van de oorzaken en 
gevolgen van het conflict, en van de verschillende 
belangen en mensen die met het conflict te maken hebben.  
2) Wat maakt de twintigste eeuw anders dan alle eeuwen 
daarvoor?  

a. Je weet dat de eerste en tweede wereldoorlogen heel 
veel indruk op mensen hebben gemaakt omdat het voor 
het eerst in de geschiedenis van de moderne wereld een 
oorlog op wereldschaal was en omdat de vernietigende 
kracht van moderne technologie (wapens) zichtbaar werd.  
b. Je begrijpt dat de wereldoorlogen daarom een zeer 
negatieve invloed hebben gehad op het mensbeeld, dat 
rond de eeuwwisseling positief was gezien de 
technologische ontwikkelingen en mogelijkheden.  
c. Je begrijpt dat mensen en landen na de tweede 
wereldoorlog iets wilde bedenken dat er voor zou zorgen 
dat een dergelijke oorlog nooit meer zou plaatsvinden, een 
machtsregulerend orgaan op internationaal niveau. Vanuit 
dit idee is de VN ontstaan. 
3) Hebben alle mensen gelijke rechten?  
a. Je weet dat alle mensen gelijke rechten zouden moeten 
hebben en dat die zijn vastgelegd in internationale 
afspraken (Verdrag voor de Rechten van de Mens), maar 
dat regeringen, groepen en personen zich in het dagelijkse 
leven vaak niet aan deze afspraken houden. De rechten 
van veel mensen op de wereld worden regelmatig 
geschonden. 

-Conflictmap  
(drieluik; conflict 
vanuit 4 
perspectieven 
beschrijven (4 
teksten), stukje 
over VN, stukje 
over mensen-
rechten, tijdlijn, 
bronnenlijst, kaartje 
van gebied, 
cirkeldiagram) 
-Toets (MM) 
 
NL 
-Fictieverslag 
 
Extra: 

-Verzetsmuseum 
bezoek 
-Reflectie Objects 
in Conflict 
tentoonstelling 

-Onderzoek doen 
-Werkstuk 
(product) maken  
-Schrijven (taal; 
bronnen; 
verzorging) 
-Presenteren 

-Minder sleutelinzichten; 
-Minder en mooier (te veel kennis gericht); 
-Perspectieven te ingewikkeld; 
-Te veel inhoud voor MM; 
-Beter volgsysteem voor experts 
bedenken (administratie); 
-Volgkaart moet simpeler, beter werkbaar; 
-Beoordelingscriteria van verschillende 
vakken beter afstemmen; 
-Ook op werkhouding beoordelen; 
-Niet te veel laten aftekenen; 
-Te complexe opdracht voor nieuwe 
eerstejaars; 
-Meer sturen, bv. door informatie aan te 
leveren; 
-Mentoren meer betrekken bij eisen / 
opdrachten; 
-Checklist of stappenplan voor lln maken; 
-Producten op veilige plek bewaren 
(vandalisme); 
-Elk thema email naar ouders over 
opdracht / nieuwe thema; 
-Snellere manier van beoordelen; 
-Verschil in beoordelingen als meerdere 
personen beoordelen (subjectiviteit) 
tegengaan; 
-Lln goed voorbereiden op eindopdracht / 
verwachtingen; 
-Beter voorbereiden op excursie (gedrag 
buiten school; lln lijst mee); 
-Elkaar meer ondersteunen bij het 
ontwikkelen; 
-Niet nog tijdens thema dingen moeten 
ontwikkelen / voorbereiden, eerder taken 
verdelen; 
-Korter vergaderen, pragmatischer zijn; 
-Themaboekje: kort maar krachtig; 
-Rekening houden met dyslectici; 
-Meer informatieve boeken of pakketjes 
aanleveren voor lln; 
-Inhoudelijk dichter bij lln brengen. 

      

2 (Ver)-
kiezen 

-Individueel en 
algemeen belang 
-Politieke stromingen 
-Parlementaire 
democratie  

1) Wie is er in Nederland de baas? 

a. Iedereen is de baas over zichzelf, maar over het 
algemeen belang is niemand de baas. 
b. Er is niet één iemand de baas in Nederland. Nederland 
is een parlementaire democratie. In een democratie mogen 

-Poster politieke 
partij 
-Standpunten 
politieke partij 
-Oefendebat 

-Debatteren 
-Samenwerken 
(in groepje een 
politieke partij 
vormen) 

-Inzichten kwamen niet goed voort uit 
sleutelvragen (veel misconcepties); 
-Zorgvuldiger sleutelvragen / inzichten 
formuleren, blijven zoeken naar ‘dieper 
leren’ (niet te kennisgericht); 
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-Politieke partijen 
-Standpunten / 
argumenten 
-Besluitvorming in 
Nederland 
 
NL: 
-Debatteren; regels 
van een debat 
-Kiezen van een boek 
-Boekrecensie 
schrijven 
-Interview 
-Presentatie-
technieken 
 
 
 

alle mensen meebesluiten over hoe het land wordt 
geregeerd. 
c. In Nederland wordt  door middel van 
volksvertegenwoordiging bestuurd: burgers kiezen een 
vertegenwoordiger (van een politieke partij) die namens 
hen invloed uitoefent op het maken van beleid en wetten;  
2) Waar halen de politieke partijen in Nederland hun ideeën 
vandaan? 

a. De standpunten en ideeën van politieke partijen zijn 
gebaseerd op een bepaalde uitgangspunten. Een 
uitgangspunt is het belangrijkste belang van een partij (de 
basis).  
b. Er zijn drie grote ideologieën (stromingen) die de politiek 
beïnvloeden: 
i. Confessionele stromingen: baseren zich op het geloof;  
ii. Liberale stromingen: streven naar zoveel mogelijk 
vrijheid voor het individu en zo weinig mogelijk regels. Ook 
willen zij een vrije markt waarin de overheid zo weinig 
mogelijk doet; 
iii. Socialistische stromingen: streven naar sociale 
rechtvaardigheid en solidariteit. Zij willen juist dat de 
overheid zorgt draagt voor alle mensen (ook de 
zwakkeren). 
3) Hoe worden in Nederland beslissingen (keuzes) 
gemaakt en bewaakt? 

Leerlingen vullen zelf in. 
4) Maak je een keuze alleen, onafhankelijk van anderen? 
a. Een keuze maak je niet alleen. Je wordt beïnvloed door 
je omgeving en de mensen om je heen.  
b. Om besluiten te kunnen nemen die ook voor anderen 
gelden heb je elkaar nodig en daarom moet je leren 
anderen te begrijpen. 
5) Hoe kun je de keuzes van anderen beïnvloeden? 

a. Om iets te bereiken in de politiek moet je je ideeën goed 
kunnen presenteren; 
b. Je de argumenten van je tegenstander in de politiek 
begrijpen om ze te kunnen bevechten. 

(generale) 
-Slotdebat (finale) 
-Toets politiek 
systeem NL (MM) 
 
NL 
-Woordenschat-
toets 
-Boekrecensie 
 
Extra: 
-Slotdebat op 
stadsdeelkantoor 
IJburg en filmpje 
opgenomen door 
lln voor Zeeburg TV 

-Presenteren -Actiever met inzichten / vragen werken, 
beter naar lln communiceren; 
-lln meer zelf verantwoordelijk voor 
invullen volgkaart maken, duidelijk hierop 
sturen; 
-Meer tops en tips invullen, volgkaarten 
niet leeg naar ouders / lln; 
-Eén volgkaart voor onderbouw; 
-BA/GEV toets voor MM te makkelijk; 
-Woordenschattoets op It’s Learning; 
-Standpunten van leerlingen bespreken / 
feedback op geven vóór slotdebat; 
-Slotdebat op stadsdeelkantoor promoten 
naar andere experts en mentoren 
(schoolbreed mensen uitnodigen); 
-Meer samen lessen voorbereiden 
(praktisch); 
-Vaardigheid samenwerken explicieter 
inzetten (dit ook beoordelen); 
-Op zoek naar betere balans tussen 
werkdruk en ontwikkelen nieuwe thema. 
 
 

      

3 Voeding -Oorsprong & functie 
specerijen 
-Culturele en 
religieuze tradities 
-Ontdekkingsreizen 
-Gouden eeuw in 
Amsterdam (stapel-
markt) 
-Handelsroutes 
-Handels-kapitalisme 

1) Waarom eten mensen wat ze eten? 
Wat mensen eten wordt voornamelijk bepaald door de 
volgende 3 dingen: 
i. De plek waar men woont (het land of gebied, oftewel de 
fysisch-geografische omgeving: bodem, klimaat, 
landschap); 
ii. Cultuur (tradities, gewoontes, opvoeding); 
iii. Religie (geloofsovertuiging).  
Mensen uit verschillende culturen hebben daarom 
verschillende eetgewoonten. 

-Pagina voor het 
IJburg College 
Wereldkookboek 
(eetcultuur verslag 
gebaseerd op 
brievenwisseling 
met opa/oma; 
recept; 
verhoudingstabel; 
gerecht thuis 

-Onderzoek doen 
-Werkstuk / 
product maken 
-Schrijven 
(handschrift; taal; 
bronnen) 

-Lessen beter afstemmen op leerdoelen / 
sleutelinzichten; 
-Eindopdracht beter afstemmen op de 
sleutelinzichten (kunnen leerlingen 
bewijzen in de eindopdracht dat ze de 
sleutelinzichten hebben verworven?); 
-Sleutelinzichten ook bij NL laten 
terugkomen; 
-Volgkaarten belangrijker maken naar lln; 
-Zichtbaar maken van volgsysteem moet 
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-Wereldhandel 
-VOC 
-WIC & slavenhandel 
 
NL: 
-Brieven schrijven 
-Tekstbegrip 
-Spreekwoorden / 
uitdrukkingen 
-Moeilijke woorden 
-In eigen woorden 
schrijven (van een 
recept) 

2) Waarom eten we in Nederland niet alleen producten die 
hier verbouwd worden? 
a. Om de smaak van eten te verrijken en rijk te worden 
door te handelen bracht de V.O.C. producten naar 
Nederland en andere landen in Europa die hier niet konden 
groeien. Sinds de tijd van de V.O.C. en de komst van het 
handelskapitalisme bepaalt de fysisch-geografische 
omgeving daarom steeds minder wat mensen eten.  
b. Ook al vinden we het tegenwoordig heel gewoon dat we 
bananen bij de Albert Heijn kunnen kopen, het is niet 
vanzelfsprekend dat we in Nederland producten uit de hele 
wereld, voor een lage prijs, kunnen kopen. De 
geschiedenis hiervan gaat helemaal terug naar de tijd van 
de V.O.C. 

koken; foto van 
jezelf met gerecht; 
tekst over herkomst 
ingrediënten; 
kaartje; 
bronnenlijst) 
-Toets (MM) 
 
NL 
-Brief schrijven aan 
opa/oma 
-Recept schrijven 
-Woordenschat-
toets 
 
Extra: 
-Ouders en andere 
externen zijn 
uitgenodigd om te 
vertellen over hun 
eigen eetcultuur 
(waarom mensen 
eten wat ze eten). 

hanteerbaarder (volgkaart minder 
bewerkelijk); 
-Feedback op volgkaart kan duidelijker, 
vollediger en betekenisvoller; 
-Sleutelinzichten terug laten komen in de 
volgkaart; 
-Inleverdata duidelijker communiceren 
naar leerlingen; 
-Nog meer in stappen lln door een 
opdracht loodsen (per week opdracht in 
stukjes); 
-Stappen zichtbaar maken in themaboekje 
(voor ouders en mentoren); 
-Themaboekje met leerlingen goed 
doornemen; 
-Verslag over de oorsprong van 
ingrediënten versimpelen; 
-Duidelijk van te voren in kaart brengen 
wat we precies van leerlingen willen zien / 
verwachten (rubric); 
-Subjectiviteit in beoordelen voorkomen; 
-Nakijkwerk niet onderschatten, duidelijke 
afspraken maken en nakomen; 
-ACA+ leerlingen beter bedienen. 

      

4 Filosofie 
(wereldreli
gies) 

-Religie / geloof / 
godsdienst 
-Kenmerken en 
geschiedenis van 
grootste 5 
wereldreligies 
-Beweegredenen van 
gelovigen 
-Uitingen van geloof 
 
NL: 
-Verhalen van 
verschillende geloven 
-Leesstrategieën 
 
 
 
 

1) Waarom is het belangrijk om andere geloven te 
bestuderen? 
Wanneer je kennis hebt van het geloof van een ander kun 
je elkaar beter begrijpen. 
2) Waarom geloven mensen? 
Mensen geloven om betekenis aan hun leven te geven 
(zingeving). Door de bril van een geloof kunnen mensen 
verklaren wat er in de wereld en hun leven gebeurt én 
kunnen ze zich verbinden met anderen: 
a. Het ligt in de aard van mensen dat zij inzicht willen 
hebben in hoe de wereld (de werkelijkheid) in elkaar zit. 
Mensen geloven o.a. om te begrijpen en verklaren wat er in 
hun leven en in de wereld gebeurt. Dit kan hoop en 
vertrouwen bieden; 
b. Mensen geloven ook om zich te verbinden met anderen; 
om niet alleen te zijn of ergens bij te horen.  
3) Hoe zie je geloof terug in de wereld? 

Je ziet geloof op verschillende manieren terug in de wereld: 
a. Fysieke uitingsvormen (gebedshuizen, belangrijke 
uitgangspunten, andere specifieke religiegebonden 
uitingsvormen, belangrijkste bron, geschiedenis, etc.); 
b. Geloof beïnvloedt gedrag en brengt van alles teweeg 
(bv. religieuze oorlogen, kastensysteem, omgang met 

-Kiezen van geloof 
-Poster over 1 
geloof (titel, 
symbool van 
geloof, antwoorden 
op vragen van 
invulblad; 
groepsopdracht, lln 
met hetzelfde 
geloof) 
-Presentatie over 
sleutelvragen 
(groepje van 3 
geloven; vorm zelf 
kiezen) 
 
NL: 

-Woordenschat-
toets 
-Begrijpend lezen 
toets 
-Creatieve 
boekopdracht 

-Samenwerken 
-Product (poster) 
maken 
-Presenteren 
-Onderzoek doen 

-Teamteachen kan niet bij iedere groep en 
op ieder moment (drukte, lawaai, 
onoverzichtelijkheid), wellicht niet geschikt 
voor ieder thema; 
-Meer intervisie en meer met elkaar 
afstemmen om het teamteachen te 
verbeteren; 
-Leerlingen hebben meer structuur nodig 
om zelfstandig te kunnen werken (niet té 
veel ruimte bieden); 
-Rijkere leeromgeving creëren; 
-Docentenboekje actiever gebruiken (evt. 
tijdens overleg kort doornemen); 
-Meer moeilijke woorden (zoals 
“evangelie”) op woordmuur zetten; 
-Sleutelinzichten en vragen meer aan 
lesinhoud / input koppelen; 
-Meer nuance / diepgang in lessen 
(sleutelvragen werden als toetsvragen 
door lln behandeld en veel hadden 
dezelfde, simpele basisantwoorden); 
-Volgkaarten niet pas aan het eind of na 
afloop van een thema invullen (heel veel 
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vrouwen, maar ook naastenliefde en caritas). 
 
NB: Geloof is verbonden met de waarden en normen die 
mensen hanteren. Deze beïnvloeden gedrag, 
regels/wetten, oordelen en keuzes. 

werk); 
-Volgkaart beter op rubric afstemmen; 
-Volgkaarten aan het begin van een 
thema uitdelen; 
-Volgkaart en manier van beoordelen 
beter op elkaar afstemmen zodat 
volgkaart beter en makkelijker kan worden 
ingevuld; 
-Reflectieformulieren in het themaboekje; 
-Eindopdracht inhoudelijk sterker maken 
(nu veel dezelfde presentaties); 
-Meer op vorm van presentatie sturen (nu 
alleen maar ppt’s); 
-Aandacht besteden aan powerpoint 
presentaties maken; 
-Gerichter informatie aanreiken; 
-Betere balans vinden in het laten doen 
van groepswerk en vervolgens individueel 
willen beoordelen; 
-Experts moeten beoordelen (subjectiviteit 
tegengaan); 
-Beter afspreken wat we van leerlingen 
willen horen (wat is een “goed”?); 
-Let op eigen taal bij het geven van 
feedback; 
-Lesinhouden afstemmen (meer tijd 
hiervoor nemen); 
-Thema moet langer (5 weken is te kort); 
-Nederlands actiever / meer betrekken; 
-Vaardigheid presenteren minder centraal 
maken in curriculum van 6 thema’s; 
-Alle moeilijke woorden op woordmuur in 
themalokaal zetten; 
-1 persoon moet voorwerk doen, sneller 
knopen doorhakken, overleggen 
effectiever en korter; 
-Duidelijk de eisen vanuit het concept voor 
de thema’s op papier zetten; 
-Elkaar actiever opzoeken / meer 
uitwisselen; 
-ACA+ leerlingen beter bedienen. 

      

5 Energie 
& Milieu 

-Ecosysteem  
-Klimaat 
-Energie  
-Energiebronnen 
-Milieu 
-Welvaart 

1) Als ik energie verbruik dan heeft dat gevolgen op een 
andere plek (actie – reactie). 
2) We kiezen meestal onze eigen welvaart boven het 
welzijn van de aarde en welvaart leidt tot toenemend 

energieverbruik. 
3) Ik kan invloed uitoefenen op milieuvervuiling in de 

-Onderzoeks-
vragen formuleren 
in stappenplan 
-BA: oorzaak-
gevolg kompas of 
strip over de 

-Vragen stellen / 
onderzoeks-
vragen 
formuleren 
-Artikel schrijven 
-Product 

-In plaats van teamteaching expertlessen 
NL en MM plus Themavaardig; 
-Meer NL in het themaboekje 
-Twee sleutelvragen leken teveel op 
elkaar; beter met elkaar afstemmen 
(docenten onderling); 



Samenvatting thema’s 2008-2009 (Themavaardig)      Pagina 5 van 11 
 

-Bevolkingsgroei 
-Globalisering 
-Fossiele 
brandstoffen 
-Duurzaam 
-Elektriciteit 
-Kernenergie 
-Radioactiviteit 
-Broeikaseffect 
-CO2 
-Klimaat-verandering 
-Milieuproblemen 
-Bioindustrie 
-Recyclen 
-Grijze en groene 
stroom 
-Ontwikkelings-
landen 
 
NL: 
-Publieksgericht 
schrijven 
-Tekstopbouw 
-Leestekens, 
hoofdletters, spelling 
-Taalgebruik 
-Verzorging 
-Bronnenlijst 
 

wereld door op mijn eigen energieverbruik te letten.  
 
Sleutelvragen die tijdens het thema zijn samengesteld 
vanuit vragen van leerlingen: 

1) Waarom zijn er milieuproblemen? (inzicht 1 & 2) 
2) Waarom verbruiken we steeds meer energie? (inzicht 2) 
3) Wat kunnen we zelf doen aan de milieuproblemen? 
(inzicht 3) 

energieverbruik van 
een zelfgekozen 
product en 
gevolgen voor het 
milieu 
-GEV/ACA: artikel 
over het 
energieverbruik (en 
verwante 
milieuproblemen) 
van de productie, 
het gebruik en de 
afvalverwerking 
van een 
zelfgekozen 
product 
-ACA+: duurzaam 
energieplan voor 
IJburg 
 
NL: 

-Woordenschat-
toets 
-Boekopdracht 
-Beoordeling artikel 
op criteria NL 
(leestekens, 
hoofdletters, 
spelling, opbouw, 
taalgebruik, 
bronnenlijst) 
 
Extra: 

-Wedstrijd JMA 
(artikelen en 
kompassen) 
-Bezoek 
Projectbureau 
IJburg met ACA+ 
lln 

(kompas/strip) 
maken 
-Elkaar feedback 
geven 

-Volgkaarten beter beschikbaar maken of 
opnemen in rubric; 
-Stappenplan duidelijker formuleren / 
vormgeven, op 1 plek in themaboekje; 
-Eindopdracht beter / helderder 
omschrijven; 
-Het beantwoorden van de sleutelvragen 
meer integreren in de eindopdracht; 
-Onderzoek doen door leerlingen moet 
zorgvuldiger en in kleinere stappen 
opgebouwd; 
-Rubrics generale beter op opdracht 
afstemmen (waren onwerkbaar); 
-Kompas moet anders; 
-Minder coulant naar leerlingen zijn wat 
betreft mogelijke inhaalmomenten; 
-Opdracht echter maken (hoe?); 
-Beoordeling niet meer met meerdere 
mensen, is onwerkbaar; betere praktische 
afspraken maken (NL meer ontlasten); 
-Volgkaart opnemen in rubric (1 document 
van maken); 
-Meer tijd voor kennis input nodig. 
 

      

6 Europa -Tijd 
-Chronologie 
-Tijdvak 
-Tijdsbalk 
-Politiek 
-Economie 
-Cultuur 

1) Hoe hebben vroeger en nu met elkaar te maken?  

De geschiedenis kent twee verhalen. Ten eerste is er het 
verhaal van de verandering. In de geschiedenis (van 
Europa), artificieel verdeeld in 10 tijdvakken, kunnen we 
allerlei veranderingen waarnemen en verklaren. Het 
tweede verhaal is het verhaal van de continuïteit, van dat 
wat niet of nauwelijks veranderd. 

-Tijdvakposter in 
groepjes van 3 
(iedere leerling 
vanuit een 
perspectief: 
economie, politiek 
of cultuur); 

-Samenwerken 
-Product (poster) 
maken 
-Dingen in de tijd 
plaatsen 

Nog niet ontvangen per 24/6./2009 
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-Periode 
 
+ tijdvak en 
perspectiefspecifieke 
begrippen 
 
 
 
 
 

-Ontwerp een beeld 
dat kern van 
perspectief + 
tijdvak weergeeft; 
-Schrijf een 
informatieve tekst 
over perspectief + 
tijdvak 
(verantwoording 
beeld); 
-Wissel uit met 
leerlingen van 
hetzelfde 
perspectief, maar 
tijdvak voor en na -
Schrijf twee 
(driehoek)tekstjes 
over veranderingen 
en overeenkomsten 
met tijdvak voor en 
na;  
-Tijdvakposter 
wordt aan een jury 
van geschiedenis 
experts 
gepresenteerd om 
te dingen naar een 
plaats in de IJburg 
College Tijdsbalk; 
 
NL: 
-Woordenschat-
toets 
-Boekpresentatie 
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Feedback Focusgroep over themaboekje: 
 
Wat is handig / wat gebruiken jullie? 

 Eisen / criteria en uitleg eindopdracht; 

 Een weekplanning met huiswerk (zoals bij themaboekje van thema 6), maar dan wel 1 schema in plaats van het weekschema, inleverschema 
én een weekplanning; 

 Dunner themaboekje; 

 Boekenlijst NL leuk; 

 Rubric voor finale heel handig en graag in het themaboekje; 

 Alles (ook) op It’s Learning zetten; 

 Tijd maken om met zijn allen het themaboekje goed door te lezen in week 1 (voornamelijk de eindopdracht) en dit goed uit te leggen; 

 Huiswerk echt opgeven tijdens de les en op het bord schrijven; 
 
Wat kan er uit? 

 Opbouw thema (weekschema); 

 Inleverschema; 

 Elkaar beoordelen / feedback geven (leerlingen nemen dit vaak niet serieus, feedback van docent is nodig); 
 
Wat moet er bij? 

 Invul/werkbladen in themaboekje zodat het een soort van werkboekje wordt en alles in 1 boekje zit; 

 Altijd overal gaatjes in, want er is maar 1 perforator en anders raken we makkelijker dingen kwijt. 
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Feedback themalerenteam februari 2009: 
 
Thema O&V 

Wat moet zeker mee? 

 Eindopdracht creatief en goed qua inhoud 

 Kijken met perspectieven 

 Werken met cliff hangers (liefst ook beelden) 

 Inhoud 

 Combinatie van “oude” oorlogen en hedendaagse conflicten (rol van de media) 

 Boeken lezen NL (introductie tot lezen sloeg echt aan) 
 

Wat moet zeker beter? 

 Opdracht was heel groot en veel (te complex, 4 perspectieven) 

 Structuur in eindopdracht  

 Beoordelen van de eindopdracht 

 Verbinding aanbod en eindopdracht  

 Voorbereiding van thema 

 Formulering sleutelvragen 

 Overzicht kernconcepten 

 Verbinding leren en beoordelen (generale / finale) 

 Taal: moeilijke woorden uitleggen 

 Koppeling middag (module) en ochtend 

 Excursie (voornamelijk wandeling); beter voorbereiden 
 

Hoe zou dit beter kunnen? 

 Afstreeplijstjes voor leerlingen 

 Conflictmap als eindopdracht over hedendaags conflict met heldere, simpelere eisen 

 Niet als eerste thema, maar rond mei 

 Secure afstemming aanbod en einddoel 

 Criteria / inleverdata in themaboekje, inzichtelijk maken (evt op A3 in lokaal) 
 

 
Thema (Ver)kiezen 

Wat moet zeker mee? 

 Samenhang themavaardig, MM & NL 

 Slotdebat op stadsdeelkantoor, echte opdracht 
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 Debatteren (vele oefenen met; oefendebat) / einddebat 

 Vaardigheden rond debatteren 

 Het werken in partijen 

 Beoordeling op mondelinge prestatie (lln die minder goed zijn in schriftelijke prestaties konden echt schitteren) 

 Contact met “echte” politici 

 Koppeling vragen en inhoud 
 

Wat moet zeker beter? 

 Beheersing van in elk geval een deel 

 Lawaai van andere les (teamteachen) 

 Verbinding met eigen omgeving 

 Definities van belangrijke begrippen (moeten op 1 lijn bij alle vakken en “landelijk” verantwoord) 

 Samenwerken in groepjes (hoe zorg je er voor dat iedereen wat doet) 

 Beoordeling 

 Sleutelvragen en –inzichten  
 

Hoe zou dit beter kunnen? 

 Leerlingen op deel / onderdelen heel precies dingen laten leren (nu vaak klok horen luiden, maar niet weten waar klepel hangt) 

 Geschreven versies (methodeboek versies) van belangrijke definities zoals democratie, besluitvorming, regering, et cetera helder hebben 
voor onszelf; evt. leerlingen laten opschrijven 

 Debat niet willen beoordelen, maar beoordeling op een ander aspect richten (wel feedback geven tijdens oefendebat en tips meegeven) 

 Via kennistoets bij MM kennis toetsen (als beoordeling) 

 Sleutelvragen preciezer formuleren 
 

 
 
Thema Voeding 

Wat moet zeker mee? 

 Leuke combinatie van historische, culturele, gezondheid en praktische onderdelen 

 Prachtige eindopdracht 

 Gelaagdheid cultuur / geschiedenis (traditie) 

 Combinatie theorie en praktijk (koken, contact grootouders) 

 Brievenwisseling opa’s en oma’s (besef generatieverschillen) 

 Logboek (moduleopdracht) 

 Ondertitel van het themaboekje  

 Contact met ouders en grootouders 

 Het historische aspect (VOC/WIC, Gouden Eeuw) 
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Wat moet zeker beter? 

 Te veel nakijkwerk 

 Betere afspraken maken over nakijken en afspraken nakomen 

 Verslag handelsroute (oorsprong specerijen) erg moeilijk 

 Meer samenwerking met Willem & CSY 

 Meer uitdaging voor leerlingen 

 Differentiatie niveau 

 Uitleg eindopdracht  (beter genummerd, etc.) 

 Inlevergedrag (inzetten op) 

 Concreter inhoud / sleutelinzichten terug laten komen in eindopdracht 

 Sleutelvragen / -inzichten 
 

Hoe zou dit beter kunnen? 

 Meer samenwerking met Willem & CSY 

 Eindopdracht overzichtelijker in themaboekje 

 Inleverdata duidelijk in themaboekje 

 Criteria meer in kindertaal (in themaboekje) 

 Betere verbinding MM en themavaardig lessen 

 Simpelere eindopdracht waarin naar sleutelinzichten wordt gevraagd 
 

 
Thema Filosofie 

Wat moet zeker mee? 

 Teamteachen (verder nadenken over) 

 Generale & finale (verder ontwikkelen) 

 Feedback (generale; rubric) 

 Minilesjes per geloof (verder nadenken over) 

 Docentenboekje 

 Leerlingen bestuderen andere geloven 
 

Wat moet zeker beter? 

 Samenhang met NL 

 Presentaties = sleutelvragen beantwoorden (moet meer in de opdracht geïntegreerd worden) 

 Differentiatie niveau 

 Vastleggen kernconcepten (sleutelbegrippen) 

 Uitwerken antwoorden op sleutelvragen 
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 Inhoud sleutelinzichten 

 Eindopdracht (teveel oplepelen van telkens dezelfde inzichten, te weinig mogelijkheid om kennis te tonen) 

 Beoordelen (rubric verbeteren / versimpelen) 

 Teamteachen (kan niet bij alle groepen, 40 lln teveel) 

 Lessen beter uitwerken (tijd voor nodig) 

 Kennisniveau leerlingen (moet omhoog) 

 Kennisopbouw / input 
 

Hoe zou dit beter kunnen? 

 Workshops aanbieden: presenteren, tekst powerpoint, formuleren, samenwerken, woordenschat (evt. door middel van teamteachen?) 

 Meer aan woordenschat doen 

 Niet meer in groepjes van 3 eindopdracht doen 

 Effectiever vergaderen (mededelingen op papier en 1 x in de twee weken op maandag overleg); meer werktijd 

 Meer onderzoeksmatig leren / een meer onderzoeksgerichte vraag stellen 

 Presentaties (vorm) gevarieerder 

 Feedback moment niet pas/alleen in week 4 

 Opbouw thema verbeteren en hoe komen tot eindopdracht 

 Minder hoge doelen / keuzes maken (eindopdracht / beoordelen) 

 Beoordelen objectiever maken (betere koppeling generale & finale; bewust kiezen voor beoordelaars) 

 Rubric tot volgkaart maken (hoe?) 

 Betere samenhang zoeken tussen eindopdracht, sleutelvragen, inhoud (moet ook voor lln duidelijk zijn) 

 Toetsing / leermoment in het midden om motivatie vast te houden 

 Niet altijd teamteachen 

 Meer (kennis)input van experts (meer tijd voor thema, minder tijd voor beoordelen) 
 

 


