
Projectplanning | Trip door Europa | groep 6*-8

Hoofdvraag

Optie 1: Hoe plan je een trip door Europa voor jou en je vrienden, waarbij je rekening houdt met iedereen?
Optie 2: Hoe plan je een trip door Europa voor een gezin van vier mensen, waarbij je rekening houdt met iedereen?
Optie 3: Hoe plan je een trip door Europa voor een gezin van vier mensen, waarbij je rekening houdt met de wensen van dit gezin?

Groep

6-8

Tijdsduur

5-6 weken

Hoofddoel 21e-eeuwse vaardigheden

Plannen, samenwerken, communicatie

Samenva�ing

De leerlingen plannen een volledige reis door Europa.. Er zijn drie opties waaruit gekozen kan worden.
Optie 1: Een trip die ze met vrienden gaan maken.
Optie 2: Een trip voor een gezin van vier.
Optie 3: Een trip voor een specifiek gezin van vier.
Het is mogelijk om de leerlingen een voorkeur voor een optie te geven. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het eindproduct. Er zou dan een reisbeurs voor
verschillende doelgroepen georganiseerd kunnen/moeten worden.
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Mogelijk eindproduct

Vraag de leerlingen wat ze willen doen, benoem de eindproducten en probeer aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Bekijk of het mogelijk is om
verschillende eindproducten te combineren.

Reisbeurs - bij een reis voor een gezin
De leerlingen organiseren een reisbeurs voor ouders en leerlingen van andere groepen. Het kan ook georganiseerd worden voor de buurt/wijk. Doordat de leerlingen uitgaan
van een gezin van 4 is het toepasbaar voor een grotere doelgroep

Reisbeurs - voor een vriendengroep
De leerlingen organiseren een reisbeurs voor ouders en leerlingen van andere groepen. Een middelbare school zou er eventueel ook bij betrokken kunnen worden.

Online reisbeurs
De leerlingen kunnen de presentaties als reclame opnemen en toevoegen aan een gezamelijke website. Deze kan binnen school gedeeld worden met verschillende groepen.
De website zou eventueel ook met ouders van de desbetreffende groep gedeeld worden mits hier goedkeuring voor is.

Gepersonaliseerde reis voor een gezin
Bij het begin van het project komen de ouders van de gezinnen naar school om aan te geven waar ze naar op zoek zijn.
Dit kunnen ouders van leerlingen zijn maar ook ouders uit de wijk.
De leerlingen stellen vragen om meerte weten te komen over de wensen van het gezin. Hierbij moet gedacht worden aan:

- Geld, hoeveel geld is er beschikbaar voor de reis.
- Transport, hoe willen ze de reis doorlopen.
- Tijdstip, waanneer zouden ze reis willen/kunnen maken.
- Aandachtspunten, zijn er speciale dingen waar ze rekening mee moeten houden (rolstoel, etc).
- Voorkeur voor overnachting (hotel, hostel, camping).
- Voorkeur voor activiteiten (stad, pla�eland, actief, rustig).
- Dagplanning, hoeveel willen ze op een dag doen. Willen ze veel activiteiten doen of ook rustdagen inplannen?
- Fysiek, is het hele gezin goed te been, kunnen lange afstanden gelopen worden?
- Wensen, hebben ze speciale wensen?

De leerlingen gaan een reis samenstellen voor het gezin en zullen het eindproduct aan het gezin presenteren.
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Rubrieken & leerdoelen

- Rubriek leerdoelen
- Rubriek 21e-eeuwse vaardigheden

Oriëntatie op jezelf en de wereld
47 & 49 - de mobiliteit van mensen onderzoeken (bijv. overbruggen van afstanden, welke en hoe?)
47 & 49 - onderzoeken van transportwijzen en transportdoelen zoals van mensen, goederen, water, energie, data
50 - Verwerven van kaartkennis (topografie) als kapstok voor informatie en gebeurtenissen van allerlei aard
50 - Ontwikkelen van een kaartbeeld ('mental map') van Europa en de wereld.

Nederlands
Mondelinge taalvaardigheden
1 & 2 - vertellen voor bekend en onbekend publiek: - over een verhaal, gebeurtenis, activiteit of ervaring; - een boekbespreking houden; - uitleg geven aan medeleerlingen; -
een presentatie houden (bijv. over een actueel onderwerp); - een voorbereid betoog houden met eigen mening en argumenten
2 & 3 - deelnemen aan geplande en ongeplande gesprekken: - om informatie uit te wisselen (bijv. in gesprek of interview met deskundigen); - voor discussie en overleg (bijv.
over een actueel onderwerp of om plannen te maken voor activiteiten)
2 & 3 - toepassen van aanspreekvormen en formeel en informeel taalgebruik correct

Lezen
4 & 6 - lezen van: - informatieve teksten (bijv. formulieren, zaakvakteksten, naslagwerken, interne�eksten, schematische overzichten); - instructieve teksten (bijv. een handleiding,
routebeschrijving, draaiboek); - betogende teksten (bijv. een recensie over een tv-programma, ingezonden brief, pamflet)
4 & 6 - opzoeken van informatie met behulp van zoekmachines en het lezen van schema's, grafieken en tabellen en relaties leggen binnen een tekst
4 & 6 & 7 - aandacht hebben voor de betrouwbaarheid van bronnen
5 & 7 & 9 - belangstelling hebben voor verhalende teksten (fictie, waaronder poëzie) en informatieve teksten (zakelijke teksten)
9 - gemotiveerd zijn om zelf te lezen

Spelling
Huidige leerdoelen van spelling bespreken en beoordelen in de projecten.
Dit kan ingezet worden bij de teksten die ze schrijven tijdens het tweede deel: marketing.
Het kan ook ingezet worden bij het invullen van de informatie in de te doorlopen dia’s.
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Taal
Huidige leerdoel van taal terug laten komen in een extra opdracht en beoordelen.
Je kan bijvoorbeeld de inoefening vanuit de methode laten plaatsvinden en de verwerking in dit project als toetsonderdeel beschouwen.
Om de leerling intrinsiek te motiveren zou je leerdoelen op het bord kunnen noteren en aangeven dat je ze hierop zal beoordelen, geef aan waar in de methode ze uitleg en inoefening
kunnen vinden. Modelleer hoe je het bijvoorbeeld zelf zou aanpakken: ”Ik krijg een beoordeling voor deze onderdelen, alleen weet ik niet hoe ik dit moet doen. Laat ik in het werkboek
kijken hoe ik dit moet doen en een oefening maken om het beter te begrijpen.” (na 1/2 oefening(en)) “Ik snap het nog steeds niet, misschien snapt mijn teamgenoot het wel.” Nu kun je
bepalen in hoeverre je ze dit zelfstandig wilt laten doen, laat je ze op YouTube een informatievideo zoeken en/of plan je een moment in waarop je alle leerlingen instructie gee� die zich
hiervoor aanmelden? Laat dit zien tijdens het modelleren.
Voorbeelden van leerdoelen die je kunt integreren:
Groep 6:
- Bijvoegelijk naamwoord. Laat de teksten van de leerlingen meer spreken door bijvoegelijk naamwoorden toe te voegen. “We gaan naar het warme Italië”  en/of “Deze spannende activiteit
….”
- Voorzetsels: laat ze beschrijven waar iets ligt(de locatie) en waar mensen het kunnen vinden (naast de grote ker).
- Bewust aan de slag met de persoonsvorm, dit kan bijvoorbeeld ingezet worden bij het schrijven van de tekst voor de folder.

Groep 7:
- Bepalingen: “We gaan ontbijten op het grote plein”
- Beeldspraak, laat ze beeldspraak gebruiken om de mensen een beeld te geven over de reis.
- Bijwoorden, laat ze bijwoorden gebruiken om de tekst tot leven te laten komen: “ We gaan heel snel naar de volgende activiteit.”  “Dit is een zeer interessante activiteit.”
- Aanwijzende voornaamwoorden: “Dit restaurant ligt… “

Groep 8:
- Punt, vraagteken en uitroepteken. Bewust mee aan de slag laten gaan om de tekst meer tot leven te laten komen.
- Hoofdle�ers: bij gebruik van de verschillende landen en de beschrijving van activiteiten (plaats, streek, land, rivier, volken, talen, feestdagen)
- Samengestelde zin bij bijvoorbeeld activiteteiten. Waar moet je op le�er als je deze activiteit wilt doen: “Dit is een leuke activiteit als je graag in de natuur bent, maar als je hoogtevrees
hebt zou ik er even goed over nadenken.” “We hebben gekozen voor deze activiteit, omdat …”
- Rangtelwoorden: Laat ze twee landen vergelijken en de verschillen en overeenkosmten beschrijven. Laat ze ook een top drie van activiteiten beschijven waarbij ze gebruik moeten maken
van: eerste, tweede, etc. veel, weing, etc. meer, meest, minder, etc.

Rekenen (Groep 5 & 6)
Wiskundetaal
23 - kolomsgewijs rekenen en cijferen (bijv. wisselen, positiewaarde, kolom, verkorten, tussenuitkomst, 'onthouden', 'lenen')
23 - maten (bijv. bij lengte: km, m, cm, mm; omtrek, oppervlakte, inhoud:  m3 en l; gewicht: mg, g, kg, ton)
23 - komma getallen (bijv. tienden, honderdsten, duizendsten, vóór en achter de komma)
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Wiskundenotatie
23 - grote getallen en kommagetallen noteren en lezen

Belangrijke problemen
24 - gemeten waarden op meetinstrumenten en problemen in verband met komma's (bijv. Wat betekent € 34,15?; Kan ik met de bordmeetlat meten hoe dik een (stapel van 10
of 100) schri�(en) is?) aflezen, benoemen en noteren

Onderbouwen en beoordelen
25 - onderbouwen en beoordelen van redeneringen op bijvoorbeeld de volgende gebieden:
aantallen, maten, tijd, en berekeningen daarmee in de context van het leven van alledag
tijd en tijdsduur: op basis van de klok, de kalender en tijdmeting

Kommagetallen, hun structuur en hun relaties
26 - begrip van kommagetallen vanuit: geld, zoals bij € 23,67

Getallen en bewerkingen
Optellen
30 - verkenning van de kolomsgewijze procedure waarbij de honderdtallen, de tientallen en de eenheden apart worden samengevoegd vanuit situaties die daartoe
uitnodigen (bijv. bij het optellen van geldbedragen (€ 247,- en € 389,- of van meerdere puntenaantallen zoals 105 + 63 + 235 + 90 punten)

Meten en meetkunde
33 - introductie van de kilometer als standaardmaat; koppeling van deze maat aan andere standaardmaten (met name de meter) en aan een in de eigen omgeving
verankerde referentiemaat (afstand van school tot...)

Rekenen (Groep 7 & 8)
Wiskundetaal
23 - vaste oplossingsschema's bij cijferen zowel bij het kolomsgewijs rekenen als het cijferen met decimale getallen
23 - gemeten waarden op meetinstrumenten en schalen aflezen, benoemen en noteren
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Getallen en bewerkingen
basisbewerkingen optellen en a�rekken
27 - onderhouden en toepassen van:
de parate kennis van de optel-/ a�rektafels
het vlot en handig berekenen van optellingen en a�rekkingen tot 100
het analogierekenen, ook met grotere getallen
basisbewerkingen vermenigvuldigen en delen
27 - onderhouden en toepassen van de parate kennis van de vermenigvuldigtafels de kennis van delingen die omkeringen van tafelproducten zijn het vlot en handig
vermenigvuldigen en delen (met en zonder rest) met grotere getallen tot 100 het analogierekenen ermee, ook met grotere getallen: 56000 : 80; 300 x 6000
handig rekenen
29 - toepassen van de strategieën op grotere getallen en kommagetallen; zowel met kale getallen als in contextsituaties
Optellen
30 - oefenen van de cijferprocedure voor het optellen van hele getallen, ook in het geval van meer dan twee getallen (zoals bij 346 + 478 + 1256 = )
30 - verkenning en inoefening van de cijferprocedure voor het optellen met kommagetallen vanuit het inzicht in en de vaardigheid met het cijferend optellen van hele
getallen
Meten en meetkunde
33 - oefenen van elementaire herleidingsopgaven in een context op basis van kennis van het maatstelsel. Bijvoorbeeld: Hoeveel stukken touw van 25 cm kun je uit een rol
van 30 meter halen?

Eigen aantekeningen:
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Projectoverzicht

Onder
deel

Activiteit 21e-eeuwse
vaardigheden &
doelen PBL

Leerdoelen en vakgebied Hoofdvraag/ deelvraag & doel Beoordeling

Intro
-------

Leerlingen
enthousiast
maken en
intrinsiek
motiveren.

Uitleg over
project en 3
opties geven.

Startactiviteit
met A3
document.

Leerkracht:
teams aan
gezamenlijke
projecten
koppelen in
online omgeving

Reflectie en
rubriek
bespreken

kritisch denken
communiceren
samenwerken
planning
creativiteit

Nederlands
Oriëntatie op jezelf en de wereld

(Zie rubrieken en leerdoelen)

Hoofdvraag

Optie 1: Hoe plan je een trip door
Europa voor jou en je vrienden, waarbij
je rekening houdt met iedereen?

Optie 2: Hoe plan je een trip door
Europa voor een gezin van vier
mensen, waarbij je rekening houdt met
iedereen?

Optie 3: Hoe plan je een trip door
Europa voor een gezin van vier
mensen, waarbij je rekening houdt met
de wensen van het gezin?

Doel

Maak de leerlingen enthousiast en geef
ze een keuze bij de opties van de
hoofdvraag. We willen dat de leerlingen
zoveel mogelijk vanuit intrinsieke
motivatie werken. Bespreek de opties
voor het eindproduct en bepaal samen

- Het gebruik van het
Kanban board om de
samenwerking te
bevorderen.(individueel)
Materiaal: werkblad
(Zelf)reflectie
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hoe jullie het gaan aanpakken.

Eigen aantekeningen:
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Na
deel
2/3
-----

De leerlingen
gaan kritisch
kijken naar het
gebruik van
bronnen.

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

Nederlands
Oriëntatie op jezelf en de wereld

(Zie rubrieken en leerdoelen)

Onderdeel:
  Keuze voor landen en belangrijke
spullen voor de trip.

Doel
Kritisch denken en media-wijsheid

- werkblad brongebruik
(individueel)
- samenwerking (team)

Eigen aantekeningen:
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Na
deel
4
en/
of 8

De leerlingen
gaan op een
authentieke
manier aan de
slag met de
rekendoelen. Ze
berekenen de
afstand en
kosten die ze
hiervoor maken
maken tijdens
hun trip.

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

Nederlands
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Rekenen

(Zie rubrieken en leerdoelen)

Onderdeel:
Transport

Doel
Rekenen

- afstand en eventueel prijs
berekenen vanuit passend
leerdoel (individueel)

Eigen aantekeningen:
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Na
deel
8

De leerlingen
gaan aan de
slag met de taal-
en
spellingdoelen
die ze op dit
moment krijgen
aangeboden.
Laat ze de
doelen
meenemen in de
authentieke en
betekenisvolle
opdrachten.

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

Nederlands
Oriëntatie op jezelf en de wereld

(Zie rubrieken en leerdoelen)

Onderdeel:
Na het samenstellen van de reis. Dit
kan vanaf onderdeel 9 ingezet worden.

Doel
Taal

- doelen spelling en taal
(individueel)

Eigen aantekeningen:
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Eindpr. De leerlingen
gaan het
marketing
materiaal voor
de reisbeurs
maken.
Daarnaast
oefenen ze
onderling in
teams hun
presentatie voor
de reisbeurs.

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

Nederlands
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Rekenen

(Zie rubrieken en leerdoelen)

Presentatie

Doel
Marketingmateriaal maken voor de
reisbeurs.
Een overtuigende presentatie geven.
Kritische vragen kunnen stellen en
beantwoorden.

- kritische vragen stellen en
beantwoorden (individueel)
- zelfreflectie in
portfolio(individueel)
- de presentatie tijdens de
reisbeurs(team)

Eigen aantekeningen:
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