
KLASSETIPS NR. 4 – ZILL-DOELEN 

 

1. In vuur en vlam 

TOsn2  Een schriftelijke boodschap verwerken 

TOsn2  Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen 

SErv3  Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel 

SErv5  Oplossingsgericht omgaan met conflictsituaties, in respect voor zichzelf en de ander(en) 

TOmn2  Een mondelinge boodschap overbrengen 

IVgv1  Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen en 
daarbij aandacht hebben voor: Veiligheid en eerste hulp 

IVgv3  Bereid zijn steun te vragen en/of te geven om de eigen gezondheid en veiligheid, en die van anderen te 
bewaken 

IKwn2  Gewetensvol en verantwoord handelen 



2. Beperkt?! 

TOsn2  Een schriftelijke boodschap verwerken 

TOsn2  Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen 

SErv2  De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en deze benutten 

SErv5  Oplossingsgericht omgaan met conflictsituaties, in respect voor zichzelf en de ander(en) 

MEva3  Digitale informatievaardigheden ontwikkelen 

SEiv2  De eigenheid en grenzen van anderen respecteren 

IVgv1  Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen en 
daarbij aandacht hebben voor: Veiligheid en eerste hulp 

IKwn2  Gewetensvol en verantwoord handelen 

 
3. Arm en rijk 



TOsn2  Een schriftelijke boodschap verwerken 

TOsn2  Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen 

SErv3  Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel 

TOmn2  Een mondelinge boodschap overbrengen 

OWsa5  De ongelijke verdeling van welvaart en het onderscheid tussen welvaart  en welzijn  onderzoeken en 
illustreren en solidariteit waarderen 

OWsa7  Het nut en het belang ervaren, onderzoeken en illustreren van instellingen, organisaties en verenigingen die 
de kwaliteit van het samenleven bevorderen 

IKwm1  Gevoelig zijn voor wat zinvol, goed, schoon, waardevol … is voor zichzelf én voor anderen. Een persoonlijk 
geweten ontwikkelen 

IKwm3  Ervaren hoe waarden  en normen  kunnen verschillen naar gelang de context en de levensbeschouwelijke 
traditie 

IVds3  Bijdragen aan een zinvolle samenleving waar een plaats is voor iedereen en respectvol omgaan met en 
zorgen voor de kwetsbare ander 


