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Onze	  relatie	  met	  leren





Programma

• Introductie	  en	  uitgangspunten	  

• Opbouw	  IPC
-‐ Welk	  leren	  en	  hoe	  leren	  

• Het	  IPC	  in	  de	  praktijk
-‐ verbinding	  met	  de	  wereld
-‐ verbinding	  met	  het	  lerende	  kind
-‐ verbinding	  tussen	  de	  vakinhouden

• Aan	  de	  slag

• Discussie



2019

Startpunt



Toekomst

2030  
-

2070



Een	  wereldburger



WAT	  HEBBEN	  KINDEREN	  VAN	  NU	  NODIG	  OM	  IN	  DE	  TOEKOMST	  TE	  
KUNNEN	  PARTICIPEREN	  IN	  DE	  SAMENLEVING?

WAT	  BETEKENT	  DAT	  VOOR	  ONS	  ONDERWIJS?

2030-2075

Kennisoogst



De	  focus	  is	  leren	  



• Lifelong	  learning
• Real	  life	  learning
• International	  learning

Uitgangspunten	  IPC



Kennis

Vaardigheden

Inzicht

Leerdoelen	  staan	  centraal



Vakinhoudelijk

PersoonlijkInternationaal

Leerdomeinen	  in	  het	  IPC

Kennis
Vaardigheden
inzicht



• aardrijkskunde
• geschiedenis
• natuur
• techniek
• ICT
• kunstzinnige vorming
• muziek
• lichamelijke opvoeding

Vakinhoudelijke	  leerdoelen



• onderzoek
• aanpassingsvermogen
• veerkracht
• moraliteit
• communicatie
• zorgzaamheid
• samenwerking
• respect

Persoonlijke	  leerdoelen



Internationale	  leerdoelen

Waar gaat het	  om?
Even	  ervaren……	  
De	  wereldkaart









Het IPC ontwikkelt bij kinderen:

• kennis en begrip over de eigen 
nationaliteit en andere nationaliteiten

• begrip over de onafhankelijkheid en 
wederzijdse afhankelijkheid van mensen, 
landen en culturen

Gaat om: verschillende perspectieven in 
kunnen nemen

Internationale	  leerdoelen



• zaak-‐ en	  creatieve	  vakken	  vanuit	  
betekenisvol	  thema

• vervagen	  van	  scheidslijn	  tussen	  binnen-‐ en	  
buitenschools	  leren

• Duidelijke,	  vaste	  structuur

Projectmatig onderwijs



Opbouw	  projecten



Chocolade





Mode





- Early Years kleuterbouw (groep 1 en 2)

- Milepost 1 onderbouw (groep 3 en 4)

- Milepost 2 middenbouw (groep 5 en 6)

- Milepost 3 bovenbouw (groep 7 en 8)

- Assessment for Learning Programma



Uitgangspunten	  samengevat



De	  duidelijke	  structuur	  en	  opbouw	  van	  een	  IPC	  thema

• Startpunt
• Kennisoogst
• Uitleg	  van	  het	  thema
• Vakinhouden:	  onderzoek	  

verwerking
• Internationaal
• Afsluiting

De	  IPC	  praktijk



Startpunt



Startpunt
Ieder	  thema	  start	  met	  een	  
enthousiasmerende	  activiteit.

Doel
De	  kinderen	  zijn	  gemotiveerd	  
om	  meer	  over	  dit	  onderwerp	  
te	  gaan	  leren.



Startpunt



Startpunt





Startpunt



Kennisoogst



Kennisoogst
De	  kinderen	  geven	  antwoord	  
op	  de	  vraag:	  ‘wat	  weten	  we
al	  van	  het	  onderwerp?’

Doel
De	  kinderen	  activeren	  hun	  
voorkennis	  en	  leggen	  dit	  vast.



Kennisoogst



Kennisoogst





Kennisoogst





Uitleg	  van	  het	  thema



Uitleg	  van	  het	  thema
De	  leerkracht	  informeert	  de	  
kinderen	  over	  wat	  ze	  gaan	  leren
aan	  de	  hand	  van	  de	  gegeven	  
leerdoelen	  per	  vakgebied.

Doel
De	  kinderen	  hebben	  overzicht	  
over	  wat	  ze	  gaan	  leren	  zodat	  
ze	  in	  staat	  zijn	  beter	  nieuwe	  
verbanden	  te	  leggen.



Uitleg	  van	  het	  thema







Vakgebieden



Activiteiten
De	  lessen	  bestaan	  
uit	  onderzoeks-‐ en	  
verwerkingsactiviteiten.

Doel
De	  kinderen	  behalen	  de	  
leerdoelen	  per	  vakgebied,
de	  persoonlijke	  doelen	  en	  
internationale	  doelen.	  



























Internationaal



Internationaal



Afsluiting



Afsluiting
Ieder	  thema	  eindigt	  met	  een
feestelijke	  activiteit;	  de	  kinderen
kijken	  terug	  op	  het	  thema	  en	  laten	  zien	  
wat	  ze	  hebben	  geleerd

Doel
De	  kinderen	  worden	  zich	  meer
bewust	  van	  het	  geleerde	  en	  ze
leren	  van	  elkaar.	  











Taal	  in	  samenhang	  met	  IPC?



Taalspecialisten	  laten	  het	  zien!





We	  maken vijf groepen
• Groep 1:	  Startpunt,	  kennisoogst en afsluiting
• Groep 2:	  Aardrijkskunde en geschiedenis
• Groep 3:	  Natuur
• Groep 4:	  Techniek
• Groep 5:	  Kunstzinnige vorming en internationaal

• Lees	  de	  inhoud voor jullie groep door	  

• Onderzoek op	  welke manier taaldoelen gekoppeld/	  toegevoegd kunnen
worden

• Werk je	  bevindingen uit op	  A3

• Plaats je	  A3	  op	  de	  IPC	  leerwand



Welke	  
mogelijkheden	  zie	  

je?

Taal	  in	  samenhang?



Discussie	  en	  vragen



Dank	  je	  wel	  en	  tot	  	  ziens!

www.ipc-nederland.nl


