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Afgelopen vrijdag hebben we het thema ‘vieren en 

herdenken’ afgesloten met een bezoek aan de 

tentoonstelling Feest! in het Princessehof in 

Leeuwarden. En met een stadswandeling zijn we 

ook al begonnen met het nieuwe thema ‘wonen & 

bouwen’. In deze nieuwsbrief vertellen we iets meer 

over dit thema dat de komende periode centraal 

staat bij Wereldoriëntatie (WeO).

Twee opdrachten
Wonen & bouwen is een veelzijdig thema waar de leerlingen de 
komende weken mee aan slag gaan. Ze werken gedurende de 
periode aan twee eindproducten. Daarbij komen onderdelen van 
alle kerndoelen die horen bij Wereldoriëntatie aan bod. 

Een tijdschrift (individueel)
Zo gaat iedereen aan de slag met het maken van een eigen 
tijdschrift. De leerlingen werken vanaf woensdag 9 november uit 
een opdrachtenboekje. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen 
lezen dat dit een tussenoplossing is zolang het digitale platform 
GO! nog niet optimaal werkt. 

In het opdrachtenboekje kunnen de leerlingen lezen welke 
artikelen er in het tijdschrift moeten 
komen. Je kunt daarbij 
denken aan een artikel 



over de geschiedenis van wonen & bouwen, een fotoreportage van je 
eigen woonomgeving en ook bijvoorbeeld aan een artikel over de voor- 
en nadelen van alle energiebronnen. Daarnaast gaan leerlingen thuis 
een interview afnemen over de ecologische voetafdruk. 

De onderwerpen en opdrachten staan vast, maar de leerlingen hebben 
veel keuzevrijheid  in de uitwerking. In het opdrachtenboekje is een 
planning opgenomen en bij elke opdracht is een geschatte studielast 
genoemd. Als leerlingen zich hieraan houden, komen ze aan het einde 
van de periode niet voor verrassingen te staan! Ook zijn er zogeheten 
succescriteria toegevoegd per onderwijsniveau, zodat leerlingen vooraf 
weten aan welke inhoudelijke eisen de artikelen moeten voldoen. 

Duurzaam droomhuis (groepsopdracht)
Daarnaast werken de leerlingen regelmatig in het kunstlokaal in groep-
jes aan een schaalmodel van hun duurzaam droomhuis. De opdracht: 
kies uit tiny house op wielen, Earth Ship of een energieneutraal woon-
huis en bouw dit op schaal.

Wij kijken uit naar mooie weken en zijn nu al benieuwd naar de 
eindresultaten!

1/2/23
is de presentatie

van de eindproducten
(onder voorbehoud). 

Een uitnodiging volgt!


