LEERDOELEN ONDERWIJS
Mondeling taalonderwijs:
• Kerndoel 1: de leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die
informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
• Kerndoel 2: de leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen
van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het
discussiëren.

Schriftelijk taalonderwijs:
• Kerndoel 4: de leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve
teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Natuur en techniek:
• Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
• Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en
functie van hun onderdelen.
• Kerndoel 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen
de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Ruimte:
• Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken
met die in omgeving elders, in binnen en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen,
werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.

Oriëntatie op jezelf en de wereld:
• Kerndoel 51: de leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en leren
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kunstzinnige oriëntatie:
•
Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten
van cultureel erfgoed.

Velen onderwerpen uit het museum kunnen hieraan gekoppeld worden. Denk aan:
• De vlasteelt met haar machines om vlas te bewerken.
• De teelt van meekrap en het maken van de rode kleurstof.
• De verandering van paardenkracht naar machines.
• De veranderingen van eten bereiden en bewaren in de keuken en kelder vroeger en nu.

