
 

Zo in de Zoo  

De Werkgids Zo in de Zoo gaat over dieren in de dierentuin. In negen hoofdstukken worden verschillende diersoorten onder de loep 

genomen. Door het maken van de vragen en opdrachten, komt de leerling meer te weten over de natuurlijke leefomgeving van de bekendste 

dieren uit de dierentuin. 

Voor leerlingen vanaf groep 3 

 

 

Circus  

In de Werkgids Het circus wordt aan de hand van vragen en opdrachten aan de leerling gevraagd zich te verplaatsen in het leven van een 

circusartiest. Hoe is het om rond te reizen met een circus? Hoe ga je met dieren om in het circus? Hoe maak je reclame voor je circus? Het 

eindwerkstuk bestaat uit het maken van een programmaboekje voor het circus van de leerling.  

Voor leerlingen vanaf groep 3 

 

 

Mijn eigen wereld  

Deze werkgids is een ontdekkingsreis waarbij de eigen wereld van de leerling centraal staat. De reis begint in de eigen straat en gaat via het 

eigen dorp of stad verder door de provincies van Nederland. De laatste twee hoofdstukken gaan over Nederland en de plaats van Nederland 

in de rest van de wereld. 

Voor leerlingen vanaf groep 4 

 

 

Overal Dieren  

Overal Dieren is een project over dieren en hun leefgebieden. De leerlingen maken opdrachten en presentaties over pooldieren, 

savannedieren, zeedieren, woestijndieren en jungledieren. Met de verworven kennis  bereiden de leerlingen daarna een fictieve expeditie 

voor naar al deze leefgebieden. 

Voor leerlingen vanaf groep 6 

 

 



 

Taaldieren  

Een project over Nederlandse taal en kinderliteratuur met als thema dieren, waarbij aandacht wordt besteed aan tekstbegrip, uitdrukkingen 

en spreekwoorden, genres van verhalen en boeken, stripverhalen en prentenboeken, liedjes en gedichten, mythologie en fabeldieren. 

Voor leerlingen vanaf groep 6 

 

 

 

 

Reis om de Wereld  

Een ontdekkingsreis door de zeven werelddelen, met aandacht voor geografie, topografie, cultuur, natuur en geschiedenis. 

Voor leerlingen vanaf groep 5 

 

 

 

 

Riddertijd  

De werkgids Riddertijd is een eerste kennismaking met de middeleeuwen, met aandacht voor ridders, de adel, het leven op en rond kastelen, 

kloosters en de betekenis van de kerk. Er wordt toegewerkt naar een tentoonstelling over de Riddertijd. 

Voor leerlingen vanaf groep 4 (Leesniveau AVI E6, CLIB 7) 

 

 

 

Dierenrijk  

Het primaire doel van dit project is het leren opzoeken en verwerken van informatie. Met de gevonden informatie maakt de leerling een 

werkstuk met als thema het dierenrijk. 

Voor leerlingen vanaf groep 3 

 

 



Sprookjes & Fabels  

De leerlingen maken kennis met de oorsprong en gesproken traditie van volksverhalen uit de West-Europese cultuur. 

Dit thema wordt uitgesplitst in volkssprookjes, kunstsprookjes, fabels en illustraties. 

Voor leerlingen vanaf groep 5 en onderbouw VO 

 

 

 

Journalistiek  

De leerlingen maken kennis met het thema journalistiek, met de nadruk op kranten. Aandacht wordt besteed aan het nieuws, het beroep van 

journalist, de verschillende soorten kranten en persfotografie. 

Voor leerlingen vanaf groep 5 en onderbouw VO 

 

 

 

Amsterdam  

De leerlingen maken op originele manier kennis met Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Ze maken een reisgids voor een weekend 

Amsterdam. 

Het thema is uitgesplitst in de onderwerpen geschiedenis, kunst en cultuur, natuur en architectuur. 

Voor leerlingen vanaf groep 7 en onderbouw VO 

 

 

 

Evolutie  

Een eerste kennismaking met de evolutietheorie aan de hand van het boek 'Kaas en de evolutietheorie' van Bas Haring. Behandeld worden 

natuurlijke selectie, erfelijkheid, kunstmatige en culturele evolutie. 

Voor leerlingen vanaf groep 7 en onderbouw VO 

 

 

 


