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EUROPAKOFFER - EINDTERMEN 
  

 

Onderstaande lijst bevat een overzicht van de belangrijkste eindtermen die met de 

‘Europakoffer’ bereikt worden. 

 

WERELDORIËNTATIE 
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; 

4.4 De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de 

wereld als in België ongelijk verdeeld is. 

4.15 De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar 

streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen. 

4.16 De leerlingen weten dat Vlaanderen één van de gemeenschappen is van het federale 

België en dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Ze weten daarbij dat elk een eigen 

bestuur heeft waar beslissingen worden genomen. 

5.8 De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele 

toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, 

vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert. 

6.2 De leerlingen kunnen in een praktische toepassingssituatie op een gepaste kaart en op 

de globe evenaar, de polen, de oceanen, de landen van de Europese Unie en de werelddelen 

opzoeken en aanwijzen. 

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

cultuurgebied vergelijken met het eigen leven. 

6.11 De leerlingen kunnen een atlas raadplegen en kunnen enkele soorten kaarten hanteren 

gebruik makend van de legende, windrichting en schaal. 

7 De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. 

 

ICT 
1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken 

om hen te ondersteunen bij het leren. 

2 De leerlingen gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.  

3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving. 

6 De leerlingen kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, 

verwerken en bewaren.  

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN – domein relatiewijzen 
1.5 bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken. 

1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 
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SOCIALE VAARDIGHEDEN – domein samenwerking   

De leerlingen kunnen  

3 samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of 

etnische origine. 

 

LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN – LEREN LEREN  
De leerlingen kunnen  

2 op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig 

gebruiken;  

3 op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven 

en gebruiken;  

4 eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen;  

6 op hun niveau leren met: nauwkeurigheid, efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende 

zelfvertrouwen, houding van openheid en kritische zin. 

 


