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Hoofdvraag

Kun je onze wijk veiliger maken voor fietsers

Groep

6-7-8

Tijdsduur

5 volledige dagen

Hoofd kerndoel

35 - De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Samenva�ing

Ze gaan op zoek naar een manier om de wijk veiliger te maken voor fietsers in hun wijk.

Mogelijk eindproduct

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

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

TikTok trend bedenken
Lee�ijdsgenoten informeren over hun eindproduct middels een TikTok trend.

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 campagne ontwerpen om het gevaar van en voor fietsers te belichten.
Bij het onderzoek Dodelijke verkeersslachtoffers verdeeld naar vervoerswijze (2014-2020)* staat de fiets bovenaan. Door dit de onderzoeken zullen de leerlingen bewuster worden
van de oorzaak en op zoek gaan naar een hulpmiddel om dit aantal terug te brengen.

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.

Rubrieken

21e eeuwse vaardigheden
● kritisch denken
● creatief denken
● probleem oplossen
● informatie vaardigheden
● ICT- basisvaardigheden
● communiceren
● samenwerken
● zelfregulering
● planning
● creativiteit

Kerndoelen
Taal
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.
5 – De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
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.
9 – De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
12 – De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het
leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
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Oriëntatie op jezelf en de wereld
35 – De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
47 – De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap,
wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee
landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Rekenen
23 – Verdelingen (bijv. tabel, cirkelgrafiek, staafgrafiek)

Eigen aantekeningen:
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Projectoverzicht

Onder
deel &
tijd
(aantal
dagen)

Activiteit 21e-eeuwse
vaardigheden

Leerdoelen en vakgebied Hoofdvraag/ deelvraag & doel Beoordeling

Intro
-------
0.5 dag

Teksten lezen.

Eén gezamelijke
webiste maken

Noodzakelijke
vragen
formuleren

Rubriek
bespreken

kritisch denken
creatief denken
probleem oplossen
informatie
vaardigheden
ICT-
basisvaardigheden
communiceren
samenwerken
zelfregulering
planning
creativiteit

Nederlands | Schri�elijk/Lezen
9 – Gemotiveerd zijn om zelf te lezen.

Nederlands | Taalbeschouwing
12 – De leerlingen verwerven een
adequate woordenschat en strategieën
voor het begrijpen van voor hen
onbekende woorden. Onder
‘woordenschat’ vallen ook begrippen die
het leerlingen mogelijk maken over taal
te denken en te spreken.

Oriëntatie op jezelf en de wereld |
Ruimte
47  Bekijken en onderzoeken van de
opbouw en inrichting van een dorp/stad
naar bebouwing, infrastructuur en
bestemming (verstedelijking)

Hoofdvraag Kun jij onze wijk veiliger
maken voor fietsers?

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.

- Individueel gevonden
teksten en de woordenschat
die daar bij hoort.
(individueel)

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

Deelvraag
onderzoeken.

Noodzakelijke
vragen
beantwoorden.

Interview met
professional
voorbereiden.

- intrinsieke
motivatie
- onderzoek
- kritisch denken
- samenwerken
- communiceren

Nederlands | Schri�elijk/Lezen
4 – Aandacht hebben voor de
betrouwbaarheid van bronnen.
4 – Opzoeken van informatie met
behulp van zoekmachines en het lezen
van schema’s, grafieken en tabellen en
relaties leggen binnen een tekst.
4 – Studerend lezen van een tekst om
informatie te onthouden.
5 & 9- Belangstelling hebben voor
verhalende teksten (fictie, waaronder
poëzie) en informatieve teksten
(zakelijke teksten).
Oriëntatie op jezelf en de wereld |
Ruimte
47 – Bekijken en onderzoeken van de
opbouw en inrichting van een dorp/stad
naar bebouwing, infrastructuur en
bestemming (verstedelijking)

Deelvraag 1: Wat kunnen we leren van de
verkeersveiligheid in andere landen?

Doel
Onderzoek doen en kritische vragen
stellen.

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting
van de eigen omgeving te vergelijken met
die in omgevingen elders, in binnen- en
buitenland, vanuit het perspectief verkeer.

– vragen voor professional
(individueel)
– antwoord op de deelvraag
(team

Eigen aantekeningen:

© 2021 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar. PBL - Verkeer - groep 6/7/8



DV 2
------
0..5 dag

Gekregen
Informatie van
professionals
bespreken

Noodzakelijke
vragen bijwerken.

Kennismaken
met
verkeersborden
uit andere
landen.
(wachtwoord =
wereldwijd)

Antwoorden op
noodzakelijke
vragen zoeken.

Een dag in het
werkveld

- intrinsieke
motivatie
- creatief denken /
onderzoek
- kritisch denken
- plannen
(projectleider)
- creativiteit
- ICT-
basisvaardigheden
- informatie
vaardigheden

Nederlands | Schri�elijk/Lezen
4 – Studerend lezen van een tekst om
informatie te onthouden.
4 – Aandacht hebben voor de
betrouwbaarheid van bronnen.
4 – Opzoeken van informatie met
behulp van zoekmachines en het lezen
van schema’s, grafieken en tabellen en
relaties leggen binnen een tekst.
9 – Gemotiveerd zijn om zelf te lezen.
Nederlands | Woordenschat
12 – De leerlingen verwerven een
adequate woordenschat en strategieën
voor het begrijpen van voor hen
onbekende woorden. Onder
‘woordenschat’ vallen ook begrippen die
het leerlingen mogelijk maken over taal
te denken en te spreken.
Oriëntatie op jezelf en de wereld |
Mens en samenleving
35 – Kennisnemen van belangrijke wet-
en regelgeving omtrent het verkeer en
hiernaar handelen.
Oriëntatie op jezelf en de wereld |
Ruimte
47 – Bekijken en onderzoeken van de
opbouw en inrichting van een dorp/stad
naar bebouwing, infrastructuur en
bestemming (verstedelijking)

Deelvraag 2: Wie regelt het verkeer in
Nederland en op welke manier doen ze
dit?

Doel
Meer informatie krijgen over de manier
waarop het verkeer in Nederland geregeld
wordt.

– onderzoeks- vaardigheden,
we kijken of je gericht
onderzoek doet (individueel)
– gevonden informatie delen
(individueel)
– eerste opzet eindproduct
(team)

Eigen aantekeningen:

© 2021 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar. PBL - Verkeer - groep 6/7/8



DV 3
------
0.5 dag

Kritisch
nadenken

Reflecteren

Onderzoek doen

Gericht gaan
werken aan
eindproduct

Reflectie vanuit
Charre�e

- intrinsieke
motivatie
- creatief denken /
onderzoek
- probleem
oplossen
- kritisch denken
- plannen
(projectleider)
- creativiteit
- ICT-
basisvaardigheden
- informatie
vaardigheden
- zelfregulering /
autonomie
- samenwerken
- communiceren

Nederlands | Schri�elijk/Lezen
4 – Studerend lezen van een tekst om
informatie te onthouden.
4 – Aandacht hebben voor de
betrouwbaarheid van bronnen.
4 – Opzoeken van informatie met
behulp van zoekmachines en het lezen
van schema’s, grafieken en tabellen en
relaties leggen binnen een tekst.
9 – Gemotiveerd zijn om zelf te lezen.
Nederlands | Woordenschat
12 – De leerlingen verwerven een
adequate woordenschat en strategieën
voor het begrijpen van voor hen
onbekende woorden. Onder
‘woordenschat’ vallen ook begrippen die
het leerlingen mogelijk maken over taal
te denken en te spreken.
Oriëntatie op jezelf en de wereld |
Mens en samenleving
35 – Kennisnemen van belangrijke wet-
en regelgeving omtrent het verkeer en
hiernaar handelen.

Deelvraag 3: Wat is het meest
voorkomende verkeersongeval in
Nederland?

Doel
Meer informatie krijgen over
verkeersongevallen in Nederland.
Informatie uit tabellen krijgen en informatie
in tabellen ze�en.

- onderzoeks- vaardigheden,
we kijken of je gericht
onderzoek doet (individueel)

- kritisch nadenken en
antwoorden met inhoud
geven (individueel)

- eerste opzet eindproduct
(team)

Eigen aantekeningen:
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DV 4
1 dag

Even stilstaan ne
nadenken over,
kritisch denken.

Planning maken.

Presentatie
voorbereiden.

Verwachting
uitwerken.

- intrinsieke
motivatie
- creatief denken /
onderzoek
- probleem
oplossen
- kritisch denken
- plannen
(projectleider)
- creativiteit
- ICT-
basisvaardigheden
- informatie
vaardigheden
- zelfregulering /
autonomie
- samenwerken
- communiceren

Nederlands | Schri�elijk/Lezen
4 – Studerend lezen van een tekst om
informatie te onthouden.
4 – Aandacht hebben voor de
betrouwbaarheid van bronnen.
4 – Opzoeken van informatie met
behulp van zoekmachines en het lezen
van schema’s, grafieken en tabellen en
relaties leggen binnen een tekst.
9 – Gemotiveerd zijn om zelf te lezen.
Nederlands | Woordenschat
12 – De leerlingen verwerven een
adequate woordenschat en strategieën
voor het begrijpen van voor hen
onbekende woorden. Onder
‘woordenschat’ vallen ook begrippen die
het leerlingen mogelijk maken over taal
te denken en te spreken.
Oriëntatie op jezelf en de wereld |
Mens en samenleving
35 – Kennisnemen van belangrijke wet-
en regelgeving omtrent het verkeer en
hiernaar handelen.

Deelvraag 4: Hoe zou jij het verkeer
veiliger maken voor fietsers in deze wijk?

Doel
Jullie idee of product professioneel
uitwerken.

– kritisch denken,
samenwerken en problemen
oplossen (individueel)
– reflectie in eigen leerweg
(individueel)
– afwerking eindproduct
(team)

Eigen aantekeningen:
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Eindpr.
1 dag

Hoe geef je
gerichte
feedback?

Presentaties
indelen.

Presenteren of
feedback geven.

Reflecteren in
eigen leerroute..

Rubriek
bespreken en
eventueel zelf
laten invullen

- intrinsieke
motivatie
- kritisch denken
- zelfregulering /
autonomie
- samenwerken
- communiceren

Nederlands | Mondeling onderwijs
2- presentatie afstemmen op publiek
door: – aanpassen van woordgebruik
aan formele en informele situaties,
rekening te houden met voorkennis en
waarnemen van signalen van het
publiek; – publiek boeien (bijv. met
anekdotes, ervaringen); – vragen stellen
en te beantwoorden; – passend omgaan
met commentaar/feedback

Eindproduct: presenteren

Doel
Een overtuigende presentatie geven.
Kritische vragen kunnen stellen en
beantwoorden.

- kritische vragen stellen en
beantwoorden (individueel)
- reflectie in eigen leerweg
(individueel)
- de presentatie (team)

Eigen aantekeningen:
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