
 

Eindtermen MIK@DOE 

Lichamelijke opvoeding 

Klein-motorische vaardigheden in gevarieerde situaties 

1.26 De leerlingenkunnen klein-motorische vaardigheden 

in verschillende situaties voldoende nauwkeurig 

gedoseerd en ontspannen uitvoeren. 

1.27 De leerlingen kunnen de functionele grepen gedifferentieerd 

gebruiken voor het hanteren van voorwerpen. 

 

Mens en maatschappij 

Mens 

Ik en mezelf 

1.1* De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens,  

gedachten en waarderingen spontaan uit. 

1.2 De leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen  

illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn 

 

Maatschappij 

Sociaal-economische verschijnselen 

2.3 De leerlingen kunnen met een zelf gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een 

collectieve voorziening, waarvoor de overheid zorg draagt. 

2.4 De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als 

in België ongelijk verdeeld is. 

 

Politieke en juridische verschijnselen 

2.15 De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het 

welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen. 

 

Tijd 

Dagelijkse tijd 



3.3 De leerlingen kunnen in een kleine groep voor een welomschreven opdracht een taakverdeling en 

planning in de tijd opmaken. 

 

Ruimte 

Ruimtelijke ordening / bepaaldheid 

4.11 De leerlingen kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander cultuurgebied 

vergelijken met het eigen leven. 

 

Wetenschappen en Techniek 

Natuur 

Levende en niet-levende natuur 

1.6 De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt; 

 

Milieu 

1.23* De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te 

gaan met afval, energie, papier, voedsel en water; 

1.24 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op 

positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu; 

1.26* De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn 

levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 

 

Techniek 

Techniek en samenleving 

2.18 De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van 

techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor 

henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. 

 

Leren Leren 

3.  De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan 

teksten) verwerven en gebruiken. 

 

Sociale vaardigheden 



Domein relatiewijzen 

1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 

 


