
TOETSWIJZER

  WAT LEERDE IK?

Maak ook enkele oefeningen  opnieuw in het werkboek op vol gende pagina’s:

Ik leerde samenwerken in groep om informatie over een ontdekkingsreiziger te verzamelen; 
Ik leerde verschillende informatiebronnen raadplegen; 
Ik leerde verschillende ontdekkingsreizgers situeren in tijd en ruimte; 
Ik leerde wat die ontdekkingsreizigers ontdekten en ik kan voorbeelden geven van gevolgen van hun 
ontdekkingen; 
Ik leerde dat er nog gebieden zijn op aarde waar we nog maar weinig over weten en ik weer waar die 
gebieden zich bevinden;
Ik leerde mijn mening verwoorden over het al dan niet begrenzen van ontdekkingen;
Ik leerde met voorbeelden aangeven hoe de scheepvaart doorheen de tijd evolueerde: voortstuwing, doel ...;
Ik leerd bij het bouwen van een drijvende boot rekening houden met de beschikbare hulpmiddelen en 
gegeven criteria;
Ik leerde over de oorzaken en de gevolgen van de grote emigratiestromen vanuit Europa naar Amerika;
Ik leerde dat migratie iets is van overal en alle tijden;
Ik leerde Congo en de kolonisatie door België situeren in tijd en ruimte; 
Ik leerde met voorbeelden uitleggen waarom de kolonisatie van Congo een zwarte bladzijde in de 
geschiedenis is;
Ik leerde hoe Europese landen in het verleden op een oneerlijke manier bezit verwierven;
Ik leerde welke evolutie verschillende aspecten uit de samenleving ondergingen van de middeleeuwen tot het 
heden;
Ik leerde daaruit afleiden dat de wereld waarin ik leef voortdurend evolueert; 
Ik leerde nadenken over hoe de samenleving in de toekomst verder zal evolueren en ik leerde mijn mening bij 
een aantal evoluties verwoorden; 
Ik leerde dat er voor mezelf nog heel wat te ontdekken valt op onze aarde;
Ik leerde informatie halen uit foto's, teksten, filmpjes, op het internet ...

Onthoudkaders
Overloop altijd eerst de onthoudkaders in het werkboek!
Deze kaders bevatten de meeste leerstof die je moet kennen voor de toets.

21ste eeuwse vaardigheden

Kritisch denken:
• Ik kan mijn eigen mening verwoorden. 

Toetswijzer Wereldkanjers 6 - Gelukzoekers

Op Scoodle Play, het online platform, 
kun je op elk moment extra oefenen 

op de geziene leerstof. Er is ook telkens 
een voorbeeldtoets aanwezig die je kunt 

maken als voorbereiding op de thematoets.

Informatievaardigheden:
• Ik kan online informatie opzoeken. 

Activiteit 2:   Oef. 1-2, p. 6-7  
Activiteit 3:   Oef. 2, p. 8-11 
Activiteit 5:   Oef. 1-2, p. 16-19 
Activiteit 6:   Oef. 2, p. 21-22
Activiteit 7:   Oef. 2-3, p. 25-27 

Gelukzoekers

NAAM: ..................................

Hallo! Ik ben Kosmo.  
Ik neem je mee doorheen alles wat je de voorbije weken hebt geleerd. 
Kijk je even mee?
mee? 

 




