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Ga in gesprek met elkaar (A met B kaartjes)
Welke les zie je voor je in samenhang?



IJsbreker

Waarom samenhang?

Stappenplan

Aan de slag

Voorbeelden



Welke vormen van samenhang?



Wat is de meerwaarde
van samenhang?



Kansen voor samenhang 
zien en pakken



Stappenplan:





Wereldoriëntatie - inhouden

Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur Techniek



Wereldoriëntatie - KAV

Burgerschap
Digitale Geletterdheid
Wetenschap & Technologie



Wereldoriëntatie huidige kerndoelen

Orientatie op Jezelf en de Wereld, 4 domeinen:
• Mens & Samenleving
• Ruimte
• Tijd
• Natuur & Techniek



les over het weer

Groep 5-6







Welke kansen voor 
rekenen zie je bij een 
les over het weer?

Groep 5-6



Inhoudslijnen SLO

www.leerplaninbeeld.slo.nl

Zes domeinen 
rekenen-wiskunde

https://www.slo.nl/sectoren/po/inhoudslijnen-po/inhoudslijnen-rekenen-wiskunde/


Inhoudslijnen op 
Leerplan in Beeld



Welke kansen voor 
rekenen zie je bij een 
les over het weer?

Groep 5-6

 Stappenplan

 Inhoudslijnen LiB

Lesdoel WO Kidsweek = na deze 
les weet ik welke informatie in 
een weerbericht wordt gegeven.









Welke kansen voor 
rekenen zie je bij een 
les over het weer?

Groep 5-6

 Stappenplan

 Inhoudslijnen LiB

Aan de slag met STAP 2! 5 minuten – tweetallen



Welke kansen voor rekenen



Vier taaldomeinen Inhoudslijnen taal SLO

https://www.slo.nl/sectoren/po/inhoudslijnen-po/inhoudslijnen-nederlands/


Welke kansen voor taal zie jij?





Spreekvaardigheid





Checklist met 
succescriteria



Schrijfkader

Van schrijven naar spreken.

De schrijftaak dient als
voorbereiding op de 
spreektaak.



Inspirerende 
voorbeelden
samenhang

www.slo.nl/samenhang-po

http://www.slo.nl/samenhang-po


Kletsende kubussen
Kunst & Cultuur en rekenen



Anne Frank
Wereldorientaie en taal

Schrijf een betoog:

Hadden de teksten uit de 
dagboeken
van Anne Frank uitgegeven 
mogen worden in de vorm 
van een boek?



Miljoenennota
Prinsjesdag

Wereldorientatie en
rekenen



Experimenteren
met tuinkers

Wereldorientatie en rekenen



Stevige
constructies

Wereldorientatie en taal

www.samenonderzoeken.nl



Dierentuinles

Wereldorientatie en taal 
en rekenen

www.slo.nl



Meer weten?

www.slo.nl/samenhang-po
https://leerplaninbeeld.slo.nl/
www.kidsweekindeklas.nl/proefles

a.tammes@slo.nl
k.hol@slo.nl

Een vraag?

http://www.slo.nl/samenhang-po
https://leerplaninbeeld.slo.nl/
http://www.kidsweekindeklas.nl/proefles

