
Projectplanning | verkeer | groep 3-4

Hoofdvraag

Hoe kan ik jonge kinderen helpen veilig te lopen of fietsen in het verkeer?

Groep

3-4

Tijdsduur

5 volledige dagen

Hoofd kerndoel

35 - veilig gedragen op straat en als (lopende en fietsende) deelnemer aan het verkeer

Samenva�ing

De leerlingen werken aan de bewustwording van hun eigen aandeel in het verkeer. Vanuit deze kennis proberen ze jongere leerlingen te informeren over het verkeer

Mogelijk eindproduct

Wegvernieuwing of andere oplossing bedenken.
Zouden we een oplossing kunnen bedenken voor de een huidig probleem waarbij veel verkeersongevallen ontstaan?

Verkeersspel maken.
Een gratis of betaalbaar verkeersspel bedenken dat mensen bewust maakt hun rol als verkeersdeelnemer.

Informatieboekje
Maak een prentenboek om de andere leerlingen iets over het verkeer te leren.

Een eigen stad bouwen en de verkeersregels ontwerpen.
Door een nieuwe stad te bouwen is meer mogelijk. De leerlingen zi�en niet vast aan reeds bestaande regels, ze doorlopen het proces vanaf het startpunt. Ze krijgen inzicht in de
gedachtegang achter de infrastructuur.
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Een eigen verkeersbord ontwerpen.
De leerlingen worden zich bewuster van het gebruik van verkeersborden. Wat de reden erachter is, hoe het ontwerp tot stand komt, en welke verschillende soorten verkeersborden
er zijn.

Een advertentie/reclamespot maken om het probleem onder de aandacht te brengen.
Door te onderzoeken hoe ze andere kunnen informeren zullen ze zich de kennis eigen maken. Ze zullen ook het doel van dit soort reclames beter begrijpen.

Een themahoek ontwerpen waar de leerlingen in kunnen spelen en leren.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen leren tijdens het spelen? Kunnen we een themahoek voor ze maken. Misschien kan er buiten ook iets gemaakt worden waardoor
de leerlingen er tijdens het buitenspelen ook mee in aanraking komen.

Rubrieken

21e eeuwse vaardigheden
● kritisch denken
● creatief denken
● probleem oplossen
● ICT-basisvaardigheden
● communiceren
● samenwerken
● zelfregulering / autonomie
● intrinsieke motivatie
● plannen
● creativiteit

Kerndoelen
Taal
1 - De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schri�elijk, gestructureerd weer te geven.
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.
4 – De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
6 - De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen,
waaronder digitale bronnen.
8 – De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw,
correcte spelling, een leesbaar handschri�, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
12 – De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het
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leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Rekenen
32.- De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
35 – De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Leerdoelen:
Nederlands | Mondeling | Gesprekken voeren
2 - deelnemen aan geplande en ongeplande gesprekken: - om informatie uit te wisselen (bijv. over gebeurtenissen, n.a.v. prentenboeken, of om elkaar te helpen); - voor discussie
en overleg (bijv. over spel, ervaringen, activiteiten)
2 - blijven bij het gespreksonderwerp
2 - kennismaken met en gebruiken van elementaire gespreksregels (bijv. op de beurt wachten en naar elkaar luisteren)
Nederlands | Mondeling | Luisteren
2 - gebruiken van eenvoudige signaalwoorden (bijv. en toen, omdat) voor samenhang in een verhaal
Nederlands | Mondeling | Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 - (nieuwe) woorden kiezen en gebruiken
Nederlands | Lezen | Studievaardigheden
4, 6 - opzoeken en kennismaken met de opzet van verschillende informatiebronnen
Nederlands | Lezen | Zakelijke teksten
4, 6 - (met hulp) bewust worden van aspecten van het eigen leesleerproces
Nederlands | Schrijven | Taalverzorging/opmaak
8 - bladspiegel verdelen, illustraties bij tekst maken

Oriëntatie op jezelf en de wereld | Mens en samenleving
35 - veilig gedragen op straat en als (lopende en fietsende) deelnemer aan het verkeer
35 - bespreken van (eigen) verkeersgedrag

Rekenen | Meten en meetkunde
32 - oriënteren en plaatsbepalen in een voor de kinderen bekende omgeving en representaties daarvan als via maque�es en eenvoudige pla�egronden
32 - beschrijven van routes en verbinding leggen met het vervoer
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Eigen aantekeningen:
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Projectoverzicht

Onder
deel &
tijd
(aantal
dagen)

Activiteit 21e-eeuwse
vaardigheden &
doelen PBL

Leerdoelen en vakgebied Hoofdvraag/ deelvraag & doel Beoordeling

Intro
-------
0.5 dag

Enthousiasmeren

Woordenschat

Voorlezen

Google Street
View, kijkje in de
wijk

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem
oplossen
- ICT-
basisvaardigheden
- communiceren
- zelfregulering
- creativiteit

Nederlands | Mondeling | Gesprekken
voeren
2 - deelnemen aan geplande en
ongeplande gesprekken: - om informatie
uit te wisselen (bijv. over gebeurtenissen,
n.a.v. prentenboeken, of om elkaar te
helpen); - voor discussie en overleg (bijv.
over spel, ervaringen, activiteiten)
2 - blijven bij het gespreksonderwerp
2 - kennismaken met en gebruiken van
elementaire gespreksregels (bijv. op de
beurt wachten en naar elkaar luisteren)

Nederlands | Mondeling | Luisteren
2 - gebruiken van eenvoudige
signaalwoorden (bijv. en toen, omdat)
voor samenhang in een verhaal

Nederlands | Mondeling |
Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 - (nieuwe) woorden kiezen en
gebruiken

Rekenen | Meten en meetkunde
32 - oriënteren en plaatsbepalen in een
voor de kinderen bekende omgeving en
representaties daarvan als via maque�es

Hoofdvraag: Hoe kan ik jonge kinderen
helpen veilig te lopen of fietsen in het
verkeer?

Doel;

De leerlingen intrinsiek motiveren door ze
de kans te geven een verschil te maken in
de verkeerssituatie in de wijk.

De leerlingen achtergrondinformatie geven
over het onderwerp.

- woordenschat bij
woordmuur (individueel)

- antwoorden op vragen bij
begrijpend luisteren - een
fiets voor bas (individueel)
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en eenvoudige pla�egronden
32 - beschrijven van routes en
verbinding leggen met het vervoer

Oriëntatie op jezelf en de wereld
35 - veilig gedragen op straat en als
(lopende en fietsende) deelnemer aan
het verkeer
35 - bespreken van (eigen)
verkeersgedrag

Eigen aantekeningen:
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DV 1
-----
1.5 dag
(0.5 voor
proff.)

Groepsgesprek

Verdieping in
eigen aandeel in
het verkeer
(werkblad voor
leerlingen)

Noodzakelijke
vragen opstellen
(post-its of
kleine blaadjes
uitdelen)

Professional op
bezoek

Onderzoek
(themaboeken
etc.)

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem
oplossen
- ICT-
basisvaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering /
autonomie
- intrinsieke
motivatie
- plannen

Nederlands | Mondeling | Gesprekken
voeren
2 - deelnemen aan geplande en
ongeplande gesprekken: - om informatie
uit te wisselen (bijv. over gebeurtenissen,
n.a.v. prentenboeken, of om elkaar te
helpen); - voor discussie en overleg (bijv.
over spel, ervaringen, activiteiten)
2 - blijven bij het gespreksonderwerp
2 - kennismaken met en gebruiken van
elementaire gespreksregels (bijv. op de
beurt wachten en naar elkaar luisteren)
Nederlands | Mondeling | Luisteren
2 - gebruiken van eenvoudige
signaalwoorden (bijv. en toen, omdat)
voor samenhang in een verhaal
Nederlands | Mondeling |
Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 - (nieuwe) woorden kiezen en
gebruiken
Nederlands | Lezen |
Studievaardigheden
4, 6 - opzoeken en kennismaken met de
opzet van verschillende
informatiebronnen
Nederlands | Lezen | Zakelijke teksten
4, 6 - (met hulp) bewust worden van
aspecten van het eigen leesleerproces
Oriëntatie op jezelf en de wereld |
Mens en samenleving
35 - veilig gedragen op straat en als
(lopende en fietsende) deelnemer aan
het verkeer
35 - bespreken van (eigen)
verkeersgedrag
Rekenen | Meten en meetkunde

Deelvraag 1: Wat is voor ons belangrijk in
het verkeer?

Doel
Bewust worden van eigen aandeel in het
verkeer. Bespreken van (eigen)
verkeersgedrag (leerdoel 35)

- belangrijke
vragen(individueel)
- deelname aan
groepsgesprek (team)
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32 - beschrijven van routes en
verbinding leggen met het vervoer

Eigen aantekeningen:
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DV 2
------
0..5 dag

ICT-
basisvaasrdighed
en: de leerlingen
gaan vanuit
Google Street
View een kijkje
nemen in hun
wijk.

Praten over
verkeers-
veiligheid in de
wijk.

Kennis van
borden vergroten.

Regels van
verkeer koppelen
aan regels voor
gespreksituaties.

Reflecteren

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem
oplossen
- ICT-
basisvaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- sociale en
culturele
vaardigheden
- zelfregulering /
autonomie
- intrinsieke
motivatie
- creativiteit

Nederlands | Mondeling | Gesprekken
voeren
2 - deelnemen aan geplande en
ongeplande gesprekken: - om informatie
uit te wisselen (bijv. over gebeurtenissen,
n.a.v. prentenboeken, of om elkaar te
helpen); - voor discussie en overleg (bijv.
over spel, ervaringen, activiteiten)
2 - blijven bij het gespreksonderwerp
2 - kennismaken met en gebruiken van
elementaire gespreksregels (bijv. op de
beurt wachten en naar elkaar luisteren)
Nederlands | Mondeling | Luisteren
2 - gebruiken van eenvoudige
signaalwoorden (bijv. en toen, omdat)
voor samenhang in een verhaal
Nederlands | Mondeling |
Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 - (nieuwe) woorden kiezen en
gebruiken
Nederlands | Lezen |
Studievaardigheden
4, 6 - opzoeken en kennismaken met de
opzet van verschillende
informatiebronnen
Nederlands | Schrijven |
Taalverzorging/opmaak
8 - bladspiegel verdelen, illustraties bij
tekst maken

Oriëntatie op jezelf en de wereld |
Mens en samenleving
35 - veilig gedragen op straat en als
(lopende en fietsende) deelnemer aan
het verkeer
35 - bespreken van (eigen)

Deelvraag 2: Is het overal even veilig in het
verkeer?

Doel:
Bewust maken van de verschillende
verkeerssituaties en informeren over de
verkeersborden,

- kennis van verkeersborden
(individueel)
- ICT-vaardigheden
(individueel)
- deelnemen aan een gesprek
(team)
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verkeersgedrag

Rekenen | Meten en meetkunde
32 - oriënteren en plaatsbepalen in een
voor de kinderen bekende omgeving en
representaties daarvan als via maque�es
en eenvoudige pla�egronden
32 - beschrijven van routes en
verbinding leggen met het vervoer

Eigen aantekeningen:
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DV 3
------
0.5 dag

Kritisch
nadenken over
eigen aandeel in
het verkeer.

Stripverhaal
maken over hun
plek in het
verkeer.

Herhaling
verkeersborden
en stoplicht.

Kritisch
nadenken over
locatie van
zebrapaden.

Informatie over
oversteken in
Zwitserland.

Kunnen ze iets
meenemen van
de informatie
vanuit
Zwitserland?

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem
oplossen
- ICT-
basisvaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- sociale en
culturele
vaardigheden
- zelfregulering /
autonomie
- intrinsieke
motivatie
- creativiteit

Nederlands | Mondeling | Gesprekken
voeren
2 - deelnemen aan geplande en
ongeplande gesprekken: - om informatie
uit te wisselen (bijv. over gebeurtenissen,
n.a.v. prentenboeken, of om elkaar te
helpen); - voor discussie en overleg (bijv.
over spel, ervaringen, activiteiten)
2 - blijven bij het gespreksonderwerp
2 - kennismaken met en gebruiken van
elementaire gespreksregels (bijv. op de
beurt wachten en naar elkaar luisteren)
Nederlands | Mondeling | Luisteren
2 - gebruiken van eenvoudige
signaalwoorden (bijv. en toen, omdat)
voor samenhang in een verhaal
Nederlands | Mondeling |
Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 - (nieuwe) woorden kiezen en
gebruiken
Nederlands | Lezen |
Studievaardigheden
4, 6 - opzoeken en kennismaken met de
opzet van verschillende
informatiebronnen
Nederlands | Lezen | Zakelijke teksten
4, 6 - (met hulp) bewust worden van
aspecten van het eigen leesleerproces
Nederlands | Schrijven |
Taalverzorging/opmaak
8 - bladspiegel verdelen, illustraties bij
tekst maken

Oriëntatie op jezelf en de wereld |
Mens en samenleving
35 - veilig gedragen op straat en als

Deelvraag 3: Wat kunnen we doen? Hoe
kunnen we jongere kinderen helpen?

Doel

De leerlingen bewust laten nadenken over
de huidige regels en de reden van deze
regels.

- betekenis verkeersborden
en verkeerslichten(individueel)
- stripverhaal (individueel)
- deelnemen aan een gesprek
(team)
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(lopende en fietsende) deelnemer aan
het verkeer
35 - bespreken van (eigen)
verkeersgedrag

Rekenen | Meten en meetkunde
32 - oriënteren en plaatsbepalen in een
voor de kinderen bekende omgeving en
representaties daarvan als via maque�es
en eenvoudige pla�egronden
32 - beschrijven van routes en
verbinding leggen met het vervoer

Eigen aantekeningen:
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DV 4
1 dag

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem
oplossen
- ICT-
basisvaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- sociale en
culturele
vaardigheden
- zelfregulering /
autonomie
- intrinsieke
motivatie
- creativiteit

Nederlands | Mondeling | Gesprekken
voeren
2 - deelnemen aan geplande en
ongeplande gesprekken: - om informatie
uit te wisselen (bijv. over gebeurtenissen,
n.a.v. prentenboeken, of om elkaar te
helpen); - voor discussie en overleg (bijv.
over spel, ervaringen, activiteiten)
2 - blijven bij het gespreksonderwerp
2 - kennismaken met en gebruiken van
elementaire gespreksregels (bijv. op de
beurt wachten en naar elkaar luisteren)
Nederlands | Mondeling | Luisteren
2 - gebruiken van eenvoudige
signaalwoorden (bijv. en toen, omdat)
voor samenhang in een verhaal
Nederlands | Mondeling |
Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 - (nieuwe) woorden kiezen en
gebruiken
Nederlands | Lezen |
Studievaardigheden
4, 6 - opzoeken en kennismaken met de
opzet van verschillende
informatiebronnen
Nederlands | Lezen | Zakelijke teksten
4, 6 - (met hulp) bewust worden van
aspecten van het eigen leesleerproces
Nederlands | Schrijven |
Taalverzorging/opmaak
8 - bladspiegel verdelen, illustraties bij
tekst maken

Oriëntatie op jezelf en de wereld |
Mens en samenleving
35 - veilig gedragen op straat en als

Deelvraag 4: Moet je iets maken om de
jongere kinderen te helpen?

Doel

De leerlingen kritisch laten nadenken over
het eindproduct. Hoe kunnen ze hun doel
het beste behalen?

Helpt het om iets tastbaars te hebben voor
de jongere kinderen?

- kritisch denken,
samenwerken en problemen
oplossen(individueel)
- eindproduct (team)
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(lopende en fietsende) deelnemer aan
het verkeer
35 - bespreken van (eigen)
verkeersgedrag

Rekenen | Meten en meetkunde
32 - oriënteren en plaatsbepalen in een
voor de kinderen bekende omgeving en
representaties daarvan als via maque�es
en eenvoudige pla�egronden
32 - beschrijven van routes en
verbinding leggen met het vervoer

Eigen aantekeningen:
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Eindp
r.
1 dag

Presenteren

Luisteren naar de
presentaties van
andere leerlingen.

Feedback geven.

Reflecteren op
het project en
eigen handelen/
leerproces.

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem
oplossen
- ICT-
basisvaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- sociale en
culturele
vaardigheden
- zelfregulering /
autonomie
- intrinsieke
motivatie
- creativiteit

Nederlands | Mondeling | Luisteren
2 - gebruiken van eenvoudige
signaalwoorden (bijv. en toen, omdat)
voor samenhang in een verhaal
Nederlands | Mondeling |
Woordgebruik en woordenschat
1, 2, 12 - (nieuwe) woorden kiezen en
gebruiken

Eindproduct

Doel
Een goede presentatie kunnen geven.

- presentatie (individueel)
- eindproduct (team)
- extra materialen bij de
presentatie (team)

Eigen aantekeningen:
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