
 

 

 

 

Samen op weg! 

 

 

• OD-BaO-2012.WO - Ontwikkelingsdoelen Wereldoriëntatie 

o OD.WO.Na.1.2 - De kleuters tonen een explorerende en experimenterende 

aanpak om meer te weten te komen over de natuur. 

o OD.WO.Na.1.5 - De kleuters kunnen in verband met voortplanting van 

mensen en dieren illustreren dat een levend wezen steeds voortkomt uit 

een ander levend wezen van dezelfde soort. 

o OD.WO.Na.1.7 - De kleuters kunnen bij zichzelf aangeven welk 

lichaamsdeel instaat voor het horen, zien, ruiken, proeven en voelen. 

o OD.WO.Na.1.13 - De kleuters tonen een houding van zorg en respect voor 

de natuur. 

• VVKBAO.2012-2013.WO - Leerplan Wereldoriëntatie VVKBaO 2012-2013 

o WO.DO.0.1.2 - Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al 

zijn dimensies, hier en elders, vroeger en nu. Dat houdt in dat ze bij de 

verkenning van de wereld in al zijn dimensies (natuur, techniek, tijd, 

ruimte ...) hun attitude om waar te nemen, te exploreren, te 

experimenteren steeds verder verfijnen. 

o WO.NA.7.13.1 - Kinderen maken een bewuste keuze voor het behoud van 

het leven in hun directe omgeving. Dat houdt in dat ze de aanwezigheid 

van planten en dieren in hun omgeving waarderen. 

• VVKBAO.2012-2013.MUZ - Leerplan Muzische Opvoeding VVKBaO 2012-

2013 

o MUZO.AD.1.1 - Intensief gebruik maken van alle zintuigen. Dat houdt in: 

geconcentreerd bekijken, beluisteren, betasten, smaken, ruiken 

o MUZO.AD.1.3 - Intensief gebruik maken van alle zintuigen. Dat houdt in: 

de mogelijkheden van de zintuiglijke waarneming verkennen en ermee om 

kunnen gaan 

• VVKBAO.2012-2013.WISK - Leerplan Wiskunde VVKBaO 2012-2013 

o WIS.MK.1 - Ervaringen opdoen in verband met omsluiting en ze 

verwoorden met termen als: in, uit, binnen, buiten, open, gesloten, 

tussen, rondom ... 

• VSKO.OWP.2010-2011 - Ontwikkelingsplan 2010-2011 

o ZinO.53.1.b - → een ruimere omgeving rondom zich exploreren. 

o ZinO.53.2.a - ● Een zintuiglijke ervaring in zijn totaliteit ervaren → 

o ZinO.55.1.a - ● Ervaringen opdoen met kijken → 

o ZinO.56.1.a - ● Ervaringen opdoen rond horen → 

o DenO.64.2.a - ● De aanwezigheid van planten en dieren in de omgeving 

als aangenaam ervaren → 

o DenO.64.2.c - → bezorgd omgaan met het milieu. 

o DenO.64.3.c - → gedragingen herkennen die de gezondheid bedreigen 

bijvoorbeeld gevaarlijke dingen doen, er ongezonde gewoonten op na 

houden… 
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