
IDEEËNWIJZER NR. 6 – ZILL-DOELEN 

1. Goednieuwsbericht 

TOsn1  Een schriftelijke boodschap verwerken 

TOsn4  Bij het schrijven aandacht besteden aan zins- en tekststructuur, lay-out en beeldende elementen, 
leesbaarheid, spelling en interpunctie 

TOtg5  Bereid zijn om taal correct, verzorgd en gepast  te gebruiken 

MUgr2  Durven fantaseren en verbeelden 

 

2. Verslaafd aan je smartphone? 

TOsn1  Een schriftelijke boodschap verwerken 

TOsn2  Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen 

IVoc5  Informatiebronnen hanteren 



WDlw1  Inzien en vaststellen hoe men wiskunde en logisch denken kan gebruiken om problemen uit het dagelijkse 
leven op te lossen en daarbij waardering opbrengen voor wiskunde als dimensie van menselijke inventiviteit 

WDlw5  Wiskundige gegevens correct en nauwkeurig interpreteren en wiskundige redeneringen op verschillende 
manieren weergeven 

WDlw8   Geloven in de eigen wiskundige bekwaamheid en groeikracht door actief en constructief problemen op te 
lossen. Inzicht verwerven in het nut van wiskunde in studies en beroepen 

MEmw2  Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud  

MEmw3  Media doordacht en zorgzaam aanwenden 

 

3. Koop de toekomst! 

TOsn1  Een schriftelijke boodschap verwerken 

SEgb1  Gevoelens en behoeften bij zichzelf en anderen beleven, aanvaarden, herkennen en in taal uitdrukken 

IKwn1  Gevoelig zijn voor wat zinvol, goed, schoon, waardevol … is voor zichzelf én voor anderen. Een persoonlijk 
geweten ontwikkelen 



WDlw1  Inzien en vaststellen hoe men wiskunde en logisch denken kan gebruiken om problemen uit het dagelijkse 
leven op te lossen en daarbij waardering opbrengen voor wiskunde als dimensie van menselijke inventiviteit 

WDlw5  Wiskundige gegevens correct en nauwkeurig interpreteren en wiskundige redeneringen op verschillende 
manieren weergeven 

IVoc3  Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen formuleren 

IVoc4  Alleen en met anderen kritisch reflecteren op ervaringen en bevindingen en daaruit leren 

IVoc5  Informatiebronnen hanteren 

OWsa2  Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen in hun levensonderhoud voorzien 

OWsa3  Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen goederen en diensten produceren, 
verhandelen en consumeren en hoe dit hun leven beïnvloedt 

IVds5  Bewust omgaan met consumeren 

 

4. Koop de toekomst! 

TOsn1  Een schriftelijke boodschap verwerken 



TOtg4  Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren en het nut daarvan inzien 

TOtg5  Bereid zijn om taal correct, verzorgd en gepast  te gebruiken 

IKwn2  Gewetensvol en verantwoord handelen 

OWna7  Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu zowel op een positieve 
als negatieve wijze beïnvloeden 

IVds 1  De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen en uitdrukken welke de gevolgen ervan 
zijn hier en elders, nu en later 

IVds 2  Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor anderen elders op de wereld 

IVds 4  Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet 

 

 


