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Vakoverschrijdend 
Milieueducatie - A-& B-STROOM

Lucht, water en bodem 
 

De leerlingen gaan zorgzaam om met lucht, water en bodem in de eigen leefomgeving.  

Levende wezens en milieu 

De leerlingen
- kunnen voorbeelden van lucht- of waterverontreiniging in de eigen leefomgeving aanwijzen.
- kunnen voorstellen formuleren om in de eigen leefomgeving de kwaliteit van lucht of water te behouden   
 of te verbeteren.
- kunnen illustreren dat de verscheidenheid aan levende wezens samenhangt met en beïnvloed wordt door  
 de landschapsstructuur en de menselijke benutting van het milieu.
- illustreren hoe mensen uit verschillende culturen op verschillende wijzen met planten en dieren omgaan. 
- gaan respectvol en zorgzaam om met planten en dieren. 

Samenleving en ruimtegebruik 

 De leerlingen  
- kunnen in de eigen leefomgeving aanwijzen op welke manier ruimtegebruik een invloed heeft op het milieu.
- kunnen enkele kenmerken van de relatie mens-milieu beschrijven in samenlevingsvormen in tijd en/of ruimte. 
- kunnen milieuproblemen en landschapsveranderingen in verband met het lokale ruimtegebruik kritisch   
 onderzoeken.
- zijn bereid om mee te ijveren voor natuurbescherming en het behoud van waardevolle landschappen. 

Natuurwetenschappen of fysica en/of biologie 
en/of wetenschappelijk werk
A-stroom

De leerlingen kunnen  
•  een aantal kenmerkende organismen uit een biotoop herkennen en benoemen door gebruik te maken van  
 een eenvoudige determineersleutel.
•  duidelijk maken dat groene planten onder invloed van licht en met stoffen uit de bodem en de lucht   
 organische stoffen produceren voor eigen gebruik en daarbij zuurstofgas aanmaken (fotosynthese). De   
 leerlingen kunnen eveneens duidelijk maken dat organismen door dit proces direct of indirect van die   
 groene planten afhankelijk zijn.
•  verduidelijken dat de organismen van een biotoop een levensgemeenschap vormen waarin voedselrelaties  
 voorkomen. Ze kunnen in dit verband de begrippen voedselketen en voedselweb hanteren en kennen het  
 belang van producenten, consumenten en reducenten.
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•  met voorbeelden illustreren dat de omgeving het voorkomen van levende wezens beïnvloedt en    
 omgekeerd.
•  voorbeelden geven waaruit blijkt dat de mens natuur en milieu beïnvloedt en dat hierdoor het biologisch   
 evenwicht kan gewijzigd worden. 
•  in een biotoop gerichte waarnemingen verrichten. 

B-stroom

De leerlingen kunnen
•  gericht waarnemen met al hun zintuigen.
•  verbanden leggen tussen twee waargenomen verschijnselen.
•  een natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen, via een eenvoudig proefje toetsen aan een hypothese. 
•  in een beperkte verzameling van mensen, dieren en planten gelijkenissen en verschillen ontdekken en op  
 basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen.
•  enkele veel voorkomende planten en dieren uit hun eigen omgeving aan de hand van eenvoudige   
 hulpmiddelen, herkennen en benoemen.
•  bij organismen uit de eigen omgeving kenmerken aangeven waaruit blijkt dat deze aangepast zijn aan hun  
 omgeving. 
•  voorbeelden geven van voedselrelaties uit de eigen omgeving. 
•  met voorbeelden aangeven dat de mens het biologisch evenwicht kan beïnvloeden. 

Technologische Opvoeding (A-stroom)
 De leerlingen 
•  sommen enkele gevolgen op van de technische evolutie en van nieuwe technologieën op de    
 leefomstandigheden en de leefwereld van de mens, ook in andere cultuurgebieden.
•  geven voorbeelden van milieu-effecten van recycleren, hergebruiken en wegwerpen.

Aardrijkskunde (A-stroom)
Landschap en kaart

De leerlingen kunnen 
•  een reëel landschap en beelden ervan met elementaire geografische termen beschrijven en deze op een   
 overeenstemmende kaart aanwijzen.
•  kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van legende, schaal en oriëntatie. 
•  op werkkaarten van Vlaanderen of België en van andere bestudeerde gebieden diverse landschapscom-  
 ponenten benoemen, zijnde reliëfgebieden, rivieren, landbouwgebieden, industriegebieden, agglomeraties  
 en steden, zeehavens, transportassen, toeristische streken en toeristische centra. 
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Het natuurlijk milieu

De leerlingen kunnen 
•  in een landschap en op beeld de belangrijkste elementen van het reliëf aanwijzen alsook reliëfvormen   
 herkennen en benoemen.
•  in een landschap en op beeld de werking van stromend water verwoorden. 
•  op kaarten hoogten en hoogtezones aflezen aan de hand van hoogtepunten, hoogtelijnen en kleuren. 
•  de vervuilingsgraad van enkele Belgische rivieren van een kaart aflezen en de belangrijkste oorzaken ervan  
 opnoemen. 
•  leren respect opbrengen voor de waarde van zuiver water. 
•  met voorbeelden illustreren dat weer en klimaat de plantengroei en de activiteiten van dier en mens   
 beïnvloeden. 

De mens en het landschap

De leerlingen kunnen 
•  een landelijk landschap herkennen, beschrijven naar uitzicht en functies en eenvoudige observeerbare   
 kenmerken ervan vergelijken met een landelijk landschap elders.
•  milieueffecten opnoemen die in verband kunnen gebracht worden met landbouwactiviteiten. 
•  leren open ruimten als waardevol, duurzaam, maatschappelijk bezit waarderen. 
•  een industrielandschap herkennen, beschrijven naar uitzicht en functies en eenvoudige observeerbare   
 kenmerken ervan vergelijken met een industrielandschap elders. 
•  milieueffecten opnoemen die in verband kunnen gebracht worden met industriële activiteiten. 
•  een stedelijk landschap herkennen, beschrijven naar uitzicht en functies en eenvoudige observeerbare   
 kenmerken ervan vergelijken met een stedelijk landschap elders. 
•  milieueffecten en samenlevingsaspecten opnoemen die in verband kunnen gebracht worden met het   
 stedelijk landschap. 
•  leren aandacht hebben voor en dragen bij tot de leefkwaliteit van de eigen omgeving. 
•  een toeristisch en recreatief landschap herkennen, beschrijven naar uitzicht en functies en eenvoudige   
 observeerbare kenmerken ervan vergelijken met een toeristisch landschap elders. 
•  effecten van toerisme en recreatie op het landschap en de economie verwoorden. 
•  leren als toerist en recreant respect opbrengen voor het milieu, het patrimonium en de bewoners.

Maatschappelijke vorming of geschiedenis 
en aardrijkskunde (B-stroom)
Dimensie ruimte

De leerlingen kunnen
•  de begrippen wijk, gehucht, dorp, deelgemeente, fusiegemeente, stad, provincie, regio, land, continent en  
 zee in verband met ruimte hanteren.
•  aan de hand van concrete inrichtingselementen een landelijk, stedelijk, toeristisch en industrieel landschap  
 van elkaar onderscheiden. 
•  op een kaart van Vlaanderen of België en op een kaart van andere bestudeerde gebieden, belangrijke   
 plaatsen situeren.
•  zich aan de hand van een plattegrond of een kaart oriënteren. 
•  informatie halen uit wegwijzers, pictogrammen en informatieborden. 
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* Eindtermen gemarkeerd met dit symbool sluiten hoofdzakelijk aan bij de buitenactiviteit.

Thema “de school en haar omgeving”

De leerlingen 
•  herkennen door gericht waarnemen of na onderzoek een aantal landschappen in de eigen omgeving.
•  kunnen de gemeente situeren in een ruimere omgeving. 


