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Beste onderwijsprofessional,

Wat hebben we een prachtig vak! Hoe mooi is het dat we kinderen mogen 
helpen zichzelf te blijven en te worden binnen de context van anderen en 
de wereld. Dat we hen elke dag een stapje verder mogen helpen. Dat we 
hen het plezier in leren mogen meegeven. En een heleboel kennis over alles 
wat er om ons heen te zien en te ervaren is. Dat het echte wereldburgers 
worden. En dat ze vanuit hun eigen verwondering en talenten deze wereld 
gaan ontdekken. Daarmee helpen we ook de wereld in de toekomst een 
beetje mooier te maken. 

In deze catalogus vind je een overzicht van al DaVinci’s materialen. Deze 
materialen kun je inzetten om je allermooiste onderwijs te geven. Op onze 
website vind je meer achtergrondinformatie. Ook staan daar de DaVinci- 
dagen en webinars met de trainingen die je kunt volgen om te werken met 
deze materialen.

Wij wensen je heel veel plezier met dit prachtige vak!

Lieve groet, 
namens het hele team van DaVinci,

drs. Liesbet de Waal - van Oosten
Oprichter
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DE THEMA’S VAN 
WERELDVERKENNING 

VORMEN DE BASIS VOOR 
HET WERKEN MET DAVINCI. 

DIE KUN JE DAARNA UITBREIDEN 
MET TAAL, LEVENSKUNST EN 

KUNST. IN DE TOEKOMST 
KOMT HIER REKENEN, 

ENGELS EN SPORT & 
BEWEGEN BIJ.  



wereldverkenning
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Aardrijkskunde. Geschiedenis. Biologie. Wetenschap & technologie. Maatschappijleer. Natuurkunde. 
Scheikunde. Levensbeschouwing. Godsdienst. Filosofie. 21e eeuwse vaardigheden. Computational  
Thinking (CT). Burgerschapsvorming. Persoonsontwikkeling.

In DaVinci’s methode voor Wereldverkenning zitten al deze vakken geïntegreerd in 30 thema’s voor groep  
1 t/m 8. 

Zo leren kinderen om vanuit hun eigen talenten en verwondering hun eigen leerproces vorm te geven. Van-
uit de nieuwste wetenschappelijke en internationale inzichten, krijgen kinderen met DaVinci geïntegreerd 
onderwijs. De kerndoelen Oriëntatie op Jezelf en Oriëntatie op de Wereld worden volledig behandeld en 
gerealiseerd.

We verdelen de 30 thema’s in drie bouwen: 
• onderbouw (groep 1 en 2)
• middenbouw (groep 3, 4 en 5) 
• bovenbouw (groep 6, 7 en 8) 

DaVinci in de onderbouw
groep 1 en 2

Jaar 1
4 thema’s van 8 weken
• Zomer I
• Herfst I
• Winter I
• Lente I

Jaar 2
4 thema’s van 8 weken
• Zomer II
• Herfst II
• Winter II
• Lente II

DaVinci in de middenbouw
groep 3, 4, 5

Jaar 1
4 thema’s van 8 weken
• Wie ben ik
• Samen op de wereld
• De wereld in de toekomst
• Over polen & planeten

Jaar 2
4 thema’s van 8 weken
• Lang geleden
• Schatten van de aarde
• Weer en water
• Van ridders tot ruimtevaart

Jaar 3
4 thema’s van 8 weken
• Het begin
• Het leven in het water
• Het leven op het land
• De eerste mens

DaVinci in de bovenbouw
groep 6, 7, 8

Jaar 1
3 thema’s, samen 36 weken
• Egyptenaren
• Grieken & Romeinen
• Middeleeuwen

Jaar 2
4 thema’s, samen 36 weken
• Inheemse Amerikanen
• Vikingen
• Ottomanen
• Nieuwe Tijd

Jaar 3
3 thema’s, samen 36 weken
• Maori’s
• Aziaten
• Nieuwste Tijd
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Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas

Algemene handleiding Handleiding  onderbouw

Dierenrijkoverzicht

Geoset onderbouw

Plantensleutel Verwonderingsvragenkaart

wereldverkenning

onderbouw
In de onderbouw (groep 1 en 2) wordt de basis gelegd voor 
het hele onderwijs. Daarom beginnen we hier. Het materiaal is 
volledig curriculum dekkend en bevat de kern- en tussendoelen 
voor Wereldverkenning, kunst, taal, rekenen, bewegingsonder- 
wijs, Engels, zintuigen, hoeken en buiten. We verwonderen ons 
met al onze zintuigen vanuit de seizoenen over onze directe 
omgeving.

Voor Wereldverkenning in de onderbouw zijn er de volgende  
materialen voor de leerkracht, de klas en het kind:
• Basismaterialen
• Lessenpakket jaar 1
• Lessenpakket jaar 2
• Optionele materialen
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Lessenpakket jaar 1 voor de leerkracht

Lessenpakket jaar 2 voor de leerkracht

Optionele materialen voor de klas

Tijdlijn van het jaar

Seizoenscirkel 
Vloerpuzzel in luxe bewaardoos, 

vier vertelplaten en kaartjes per seizoen 

Seizoensspel 
Tafelmodel in speldoos, vier 

vertelplaten en kaartjes per seizoen 

Handleidingen jaar 2: Zomer, Herfst, Winter, Lente
Ook verkrijgaar in de christelijke versie ‘Samen op Aarde’

Doosje met benodigdheden  
voor de lessen van jaar 2

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 2

ELO

wereldverkenning

Handleidingen jaar 1: Zomer, Herfst, Winter, Lente
Ook verkrijgaar in de christelijke versie ‘Samen op Aarde’

Doosje met benodigdheden 
voor de lessen van jaar 1

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1

ELO
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Wereldkleed met twister en kaartjes

Werkblok voor 
de onderbouw

Pop-up theater

wereldverkenning

Optionele materialen voor het kind



9www.davinciacademie.nl     info@davinciacademie.nl

Algemene handleiding

Dierenrijkoverzicht Plantensleutel Verwonderingsvragenkaart

wereldverkenning

middenbouw
In de middenbouw (groep 3, 4 en 5) verwonderen we ons over 
onze directe omgeving en stellen we ons de vragen: hoe is dit 
allemaal ontstaan, wat is er allemaal waar ontstaan en hoe zal 
het in de toekomst zijn? We hebben vier thema’s per jaar. In de 
eerste twee thema’s van elk jaar is er een Verhalend ontwerp.

Voor Wereldverkenning in de bovenbouw zijn er de volgende 
materialen voor de leerkracht, de klas en het kind:
• Basismaterialen
• Lessenpakket jaar 1
• Lessenpakket jaar 2
• Lessenpakket jaar 3
• Optionele materialen

Geoset 
middenbouw

Tijdtouw

Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas
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Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1

ELO

Handleidingen jaar 1: Wie ben ik, Samen op de wereld, 
De wereld in de toekomst, Over polen en planeten 

Ook verkrijgaar in de christelijke versie ‘Samen op Aarde’

Handleidingen jaar 2: Lang geleden, Schatten van de aarde, 
Weer en Water, Van ridders tot ruimtevaart 

Ook verkrijgaar in de christelijke versie ‘Samen op Aarde’

Verhalend ontwerpen jaar 1

Verhalend ontwerpen jaar 2

Doosje met benodigdheden voor de lessen 
van jaar 1

Doosje met benodigdheden voor de lessen 
van jaar 2

WereldWonderWeb (WWW)
jaar 1

Werkbladen

WWW

wereldverkenning

Lessenpakket jaar 1 voor de leerkracht

Lessenpakket jaar 1 voor het kind

Lessenpakket jaar 2 voor de leerkracht
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wereldverkenning

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 2

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 2

ELO

ELO

WereldWonderWeb (WWW)
jaar 2

WWW

Handleidingen jaar 3: Het begin, Het leven in en rond het water, 
Het leven op het land, De eerste mens. 

Ook verkrijgaar in de christelijke versie ‘Samen op Aarde’

Verhalend ontwerpen jaar 3 Doosje met benodigdheden voor de lessen 
van jaar 3

Werkbladen

Lessenpakket jaar 3 voor de leerkracht

Lessenpakket jaar 2 voor het kind
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WereldWonderWeb (WWW)
jaar 2

WWW

Tijdlijn van het leven met bijbehorende kaartenset 
(niet standaard meegeleverd bij de christelijke versie ‘Samen op Aarde’)

Tijdlijn van het jaar

Seizoensspel 
Tafelmodel in speldoos, vier 

vertelplaten en kaartjes per seizoen 

Wereldkleed met twister en kaartjes

wereldverkenning

Werkbladen

Lessenpakket jaar 3 voor de klas

Lessenpakket jaar 3 voor het kind

Optionele materialen voor de klas
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wereldverkenning

Provinciekleed met twister en kaartjes
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Werkblok jaar 1 Werkblok jaar 2 Werkblok jaar 3 Pop-up theater

Optionele materialen voor het kind
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Algemene handleiding

Dierenrijkoverzicht Plantensleutel Verwonderingsvragenkaart

bovenbouw
In de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) verwonderen we ons over 
de mensen die in de verschillende werelddelen op onze aarde 
leven. We bestuderen hun geloof, natuurlijke omgeving, cultuur 
en samenleving in het verleden en heden en vragen ons af hoe 
de toekomst eruit zal zien. We hebben tien thema’s verdeeld 
over de drie jaren. 

Voor Wereldverkenning in de bovenbouw zijn er de volgende 
materialen voor de leerkracht, de klas en het kind:
• Basismaterialen
• Lessenpakket jaar 1
• Lessenpakket jaar 2
• Lessenpakket jaar 3
• Optionele materialen

Handleiding TopoTop! Kopieerbladen TopoTop! Elektronische Leeromgeving 
(ELO) TopoTop! 

TopoTop!

Klimaatoverzicht Tijdlijn Menselijke Beschaving met kaartenset in houten kistje

wereldverkenning

Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas
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wereldverkenning

Handleidingen jaar 2: Inheemse Amerikanen, 
Vikingen, Ottomanen, Nieuwe Tijd

Doosje met benodigdheden voor 
de lessen van jaar 2

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 2

WereldWonderWeb (WWW)
jaar 1

WWW

Geoset bovenbouw Bijbelposter
Standaard meegeleverd bij 

christelijke lijn ‘Samen op Aarde’

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1

Handleidingen jaar 1: Egyptenaren, 
Grieken & Romeinen, Middeleeuwen  

Doosje met benodigdheden
voor de lessen van jaar 1

Werkbladen

Lessenpakket jaar 1 voor de leerkracht

Lessenpakket jaar 1 voor het kind

Lessenpakket jaar 2 voor de leerkracht
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WereldWonderWeb (WWW)
jaar 2

WWW

Tijdlijn Nieuwste Tijd 
met bijbehorende set stroken
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Nederlands Koninkrijk

Nieuwste Tijd

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 3

Handleidingen jaar 3: Maori’s, Aziaten, 
Nieuwste Tijd 

Doosje met benodigdheden voor 
de lessen van jaar 3

WereldWonderWeb (WWW)
jaar 3

wereldverkenning

Werkbladen

Werkbladen

Lessenpakket jaar 2 voor het kind

Lessenpakket jaar 3 voor de leerkracht

Lessenpakket jaar 3 voor het kind
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wereldverkenning

Bijbelposter
(extra bij te 
bestellen)

Luxe bijbelposter 
op magneetbord met 
magneetafbeeldingen

Bijbelkatern

Processtroken en rollenkaarten

Werkblok jaar 1 Werkblok jaar 2 Werkblok jaar 3 Pop-up theater

Optionele materialen voor de leerkracht

Optionele materialen voor de klas

Optionele materialen voor het kind
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Provinciekleed met twister en kaartjes
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Werkblok jaar 1 Werkblok jaar 2 Werkblok jaar 3 Pop-up theater

wereldverkenning

Optionele materialen voor het kind
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taal

Het Geheime Genootschap van (LS)²
In DaVinci’s taallijn ga je aan de slag met taal gekoppeld aan de thema’s van Wereldverkenning. De kinderen 
worden lid van ‘Het Geheime Genootschap van (LS)². (LS)² staat voor Lezen & Schrijven en Spreken &  
Luisteren want dat doen we steeds afwisselend.Kinderen die plezier hebben in het communiceren met anderen 
en dat ook daadwerkelijk kunnen. Elkaar waarlijk willen en kunnen begrijpen. Je gedachten om kunnen zetten in 
taal en taal tevens gebruiken om je denkontwikkeling te stimuleren en de wereld om je heen te snappen. 
Leesplezier en verwondering! Een tekst ook echt op diep niveau kunnen begrijpen en bestuderen. Dat zijn de 
doelen van DaVinci’s taal. 

Er zijn vier onderdelen:
� Parelspeuren
� Spioneren & Rapporteren gecombineerd met:
 � Operatie A4
� Kraak de code

Wie de kinderen ook wil leren lezen en schrijven, kan in groep 2 en 3 met de methode Letterspion aan de slag.

taalkundig en redekundig ontleden

informatieverwerking met begrijpend 
lezen, studievaardigheden en stellen

jeugdliteratuur, poëzie en technisch lezen leren lezen en schrijven in groep 2 en 3

retoricA, logicA, nieuwe mediA & roboticA
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Handleiding 
Letterspion

Lettersfeerplaten met missies
(los in map)

Letterposter

taal

Letterspion
onderbouw en middenbouw
In deze methode leren de kinderen lezen en schrijven. Elke let-
ter wordt geïntroduceerd met een letterliedje waarin de letter 
heel veel voorkomt. Daarna gaan we de letter als echte spion-
nen zoeken in de wereld om ons heen. We gaan de letter horen, 
voelen, maken met ons lichaam, lezen en schrijven. 

Voor Letterspion in de onder- en middenbouw zijn er de vol-
gende materialen voor de leerkracht, de klas en het kind:
• Basismaterialen (jaar 1 en 2 onderbouw, jaar 1, 2 en 3  

middenbouw)

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1 en 2

Boek met lettersfeerplaten

ELO

Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas
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taal

Letterspetterboekje Letterspion Werkboek I Letterspion Werkboek II 

Woordkaartjes 
behorend bij de eerste twee thema’s van middenbouw jaar 1

Algemene woordkaartjes

Woordkaartjes Algemeen
• bijvoegelijk naamwoord
• voornaamwoord
• voorzetsel
• werkwoord

Woordkaartjes Algemeen
• bijvoegelijk naamwoord
• voornaamwoord
• voorzetsel
• werkwoord

Woordkaartjes Algemeen
• bijvoegelijk naamwoord
• voornaamwoord
• voorzetsel
• werkwoord

Woordkaartjes Algemeen
• bijvoegelijk naamwoord
• voornaamwoord
• voorzetsel
• werkwoord

Jaar 1:
• Wie ben ik
• Samen op de wereld

Jaar 1:
• Wie ben ik
• Samen op de wereld

Woordkaartjes 
behorend bij de eerste twee thema’s van middenbouw jaar 2

Woordkaartjes 
behorend bij de eerste twee thema’s van middenbouw jaar 3

Jaar 2:
• Lang geleden
• Schatten van de aarde

Jaar 2:
• Lang geleden
• Schatten van de aarde

Jaar 3:
• Het begin
• Het leven in en rond het water

Jaar 3:
• Het begin
• Het leven in en rond het water

Basismaterialen voor het kind
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taal

Verhalend ontwerpen jaar 1

Parelspeuren
middenbouw
Parelspeuren zet aan tot verwondering en leesplezier. Elke  
week komt er een Taalpareltje je klas in, een gedichtje, een  
zin, een boek, een spreuk in het thema waar je je 10 minuten 
samen over kunt verwonderen. Maar Taalparels zijn overal te 
vinden! Daarom gaan we voorlezen, koorlezen, doorlezen,  
zelf lezen in onze rijke leesomgeving met als basis in de  

middenbouw DaVinci’s Schatkaarten.

Voor Parelspeuren in de middenbouw zijn er de volgende  
materialen voor de leerkracht, de klas en het kind:
• Basismaterialen (jaar 1, 2 en 3)

Spel 
Simar en de Lettervreter

Algemene 
handleiding taal

Handleiding 
Parelspeuren middenbouw

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1, 2 en 3

ELO

Verhalend ontwerpen jaar 2 Verhalend ontwerpen jaar 3

Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas
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taal

Schatkaarten jaar 2 in luxe doos

Schatkaarten jaar 1 in luxe doos

Boekenlegger WereldWonderWeb (WWW)
jaar 1, 2 en 3

Schatkaartenmap Algemene Schatkaart

Schatkaarten jaar 3 in luxe doos

WWW

Basismaterialen voor het kind
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Algemene 
handleiding taal

Handleiding 
Parelspeuren 
bovenbouw

Spel 
Simar en de Lettervreter

Parelspeuren
bovenbouw
Parelspeuren zet aan tot verwondering en leesplezier. Elke  
week komt er een Taalpareltje je klas in, een gedichtje, een 
zin, een boek, een spreuk in het thema waar je je tien minuten 
samen over kunt verwonderen. Maar Taalparels zijn overal  
te vinden! Daarom gaan we voorlezen, koorlezen, doorlezen, 
zelf lezen in onze rijke leesomgeving met als basis in de  

bovenbouw DaVinci’s magazines.

Voor Parelspeuren in de bovenbouw zijn er de volgende  
materialen voor de leerkracht, de klas en het kind:
• Basismaterialen (jaar 1, 2 en 3)

Magazines jaar 1:
 Egyptenaren, Grieken & Romeinen,

 Middeleeuwen

Magazines jaar 2:
 Sequoyah (inheemse Amerikanen), Vikingen, 

Ottomanen, Nieuwe Tijd

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1, 2 en 3

ELO

taal

Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas

Basismaterialen voor het kind
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Magazines jaar 3:
 Maori’s, Aziaten, Nieuwste Tijd

Boekenlegger WereldWonderWeb (WWW)
jaar 1, 2 en 3

WWW

taal
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Handleiding Spioneren 
& Rapporteren 
en Operatie A4 

Hulpkaarten  
in houten bak

Spioneren & Rapporteren en Operatie A4

middenbouw
Bij Spioneren & Rapporteren worden de gezellen uitgedaagd 
informatie op te zoeken, goed te lezen en natuurlijk moeten 
de gevonden geheimen ook gerapporteerd worden. We gaan 
verhalen en gedichten schrijven, tekenen en scripts maken in 
stop-motion filmpjes. Het bevat de volgende leerlijnen taal:
1.  Informatieverwerking met Close reading en begrijpend lezen
2.  Studievaardigheden
3.  Stellen

De vier A’s in Operatie A4 staan voor retorica, logica, digitale  
media en robotica. In deze taallijn gaan we gesprekken voeren, 

spreken, luisteren. De kinderen worden echte digitale wereld- 
burgers en weten hoe ze de moderne media in kunnen zetten.  
Ze maken filmpjes met het greenscreen, stop-motion filmpjes, 
leren pratende posters maken en programmeren.

Voor Spioneren & Rapporteren en Operatie A4 in de midden-
bouw zijn er de volgende materialen voor de leerkracht, de klas 
en het kind:
• Basismaterialen (jaar 1, 2 en 3)
• Optionele materialen

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1, 2 en 3

ELO

Voorbeeldkaarten  
in houten bak

2

DOEL informeren

Een werkstuk is een tekst over een bepaald onderwerp.  
Je kunt er een boekje van maken.
• Het gaat over één onderwerp
• Er staan woorden en plaatjes in
• Het geeft informatie

Wat is het?

werkstuk

Zo doe je het!

7

9

Lees alles goed na
Vraag een gezel  
om ook mee lezen

8 Verbeter  
de fouten

1 Kies een onderwerp 2 Wat wil je weten?  
Maak een mindmap  
of schrijf vragen op

Kies vragen uit de 
Hulpkaarten:  Vragen over... 

Tip!

4 Sorteer alles 
Welke informatie 
hoort bij elkaar?

3 Zoek daar 
informatie over 
Tekst en plaatjes

5 Maak de inhoudsopgave
Welke hoofdstukken 
gaan er komen?

6 Schrijf een tekstje 
per hoofdstuk
Zet er ook plaatjes bij

l a a t h e t z i e n

Je werkstuk is klaar...

1

Zo doe je het!Zo doe je het!

Een verhaal is een tekst waarin je iets vertelt. Het kan echt 
gebeurd zijn of verzonnen.

Wat is het?

verhaal

Simar en de Lettervreter

De Lettervreter woont in de kelder 
van een school. Het jongetje Simar 
Lange vindt hem. Hij merkt dat de 
Lettervreter opknapt als je hem 
verhalen vertelt. Simar vertelt elke 
dag verhalen aan de Lettervreter. 
Maar dan wordt Simar ziek en kan 
niet komen. De Lettervreter rent 
naar buiten en vreet overal boeken 
op. Mensen zijn bang voor hem. De 
vader van Simar wil de Lettervreter 
doodschieten.

De Lettervreter 
woont in een klooster 
maar de laatste 
monnik sterft. De 
Lettervreter gaat op 
zoek naar een nieuw 
huis.

Simar springt 
tussen zijn vader 
en de Lettervreter 
in. Hij legt letters 
neer die de 
Lettervreter opeet. 
De Lettervreter 
wordt rustig. Simar 
heeft de Lettervreter 
gered.

Stel de karakters voor
kop

Vertel waar het is

een wens, probleem, 
iets geks, spannends, 
nieuws, grappigs...

bedenk nu 
 ook een titel

wat is er veranderd,
wat hebben ze geleerd

oplossing

Hoe loopt het af
staart

Er is iets aan de hand
romp

Er gebeurt van alles

kop romp staart

titel

3

Wat is het?

Wat zit er in? VOORBEELD

RAADSEL

 Een raadsel is een soort puzzel, iets dat je op moet lossen. Het is een vraag 
waar je niet zomaar antwoord op kunt geven.

Lees veel raadsels om op ideeën te komen. Begin met het 
antwoord. Denk bijv. aan iets concreets dat veel mensen 

kennen, zoals een voorwerp of dier. Hoe ziet het eruit? Wat is er opvallend 
aan? Wat kun je ermee doen?  Maak een lijst van deze kenmerken. Kies 
daar iets uit waarmee je aan de slag gaat (zie hieronder). Zorg voor een 
verrassende oplossing.

 Noem het antwoord al (onopvallend) 
in je vraag. 

 Rond je raadsel altijd af.

 Speel met de verschillende 
betekenissen van een woord.

 Beschrijf waar het je aan doet denken.

 Zoek naar een vergelijking tussen je 
onderwerp en een mens, omschrijf 
alsof het een mens is.

       

    
Piets vader gaat met zijn drie zonen 
zwemmen. Jan en Klaas liggen al in het 
water en wachten op hun broer. 
Ra, ra hoe heet die?*

Welk maal kun je dag en nacht eten?**

Ik ben een beweegbaar huis van leer voor 
vijf friemelende bewoners.  Ze wonen krap 
en stinken soms. Hoewel ik ze overal mee 
naartoe neem, bedanken ze me nooit.  Ra, 
ra wie ben ik?***

Ik kan lopen, een stap per seconde, maar 
heb geen voeten. Wie ben ik?****

* Piet
**etmaal (een periode van 24 uur)
***schoen
****secondewijzer

Hoe doe je het?

Maak je eigen 
raadselboekje met verzamelde of 
zelf bedachte raadsels. Leuk om 
cadeau te doen!

TIP!

1

Wat is het?

Wat zit er in?
VOORBEELD

LIEDTEKST

Een liedtekst is een tekst, vaak op rijm, die bedoeld is om te worden gezongen. 
In de popmuziekgebruiken ze ook wel het Engelse woord songtext/songtekst. 

Vaak bestaat het uit verschillende coupletten, afgewisseld met een refrein.

Houd je onderwerp klein, houd het bij één idee. Maak het 
zo concreet mogelijk. Stop er een handeling of actie in. 

Laat woorden als ‘mooi’ en ‘leuk’ weg. Maak de zinnen even lang, tel de 
lettergrepen. Schrijf je tekst op een zelfbedacht deuntje in je hoofd. Op al 
bestaande muziek kan ook. Voel het ritme van de maat: het metrum.

 In de coupletten vertel je je ‘verhaal’. 
Twee coupletten kan al genoeg zijn 
voor een kort lied.

 Maak de regels van de coupletten even 
lang. 

 Het refrein raakt de kern. En/of het 
is een samenvatting van wat je wilt 
vertellen.

 Het refrein mag een ander ritme en 
andere lengte hebben. Zorg dat het 
makkelijk mee te zingen is.

 Zoek gerust in (rijm)woordenboeken 
naar ideeën, zodat je tekst niet een 
Sinterklaasrijmpje wordt. Gebruik niet 
te veel rijm.

 Probeer geen stoplappen te gebruiken. 
Dat zijn nikszeggende woorden die de 
regels aanvullen tot de gewenste lengte 
(bijv. en toen, dus, wel, toch).

 In een liedtekst mag je herhalen, zoals 
hier de zin over oma twee keer achter 
elkaar wordt gezongen.

 

couplet
Je ogen lijken sterren,
je mond een meteoor.
Je wangen zijn de Melkweg,
je stem klinkt als een koor.

refrein
Oma, mijn oma,
je gezicht is een gedicht.
(2x)

couplet
Je oren lijken schelpen,
je neus lijkt een juweel.
Je haren lijken wolken, 
Je vel voelt als fluweel.

refrein
Oma, mijn oma,
je gezicht is een gedicht.
(2x)

Hoe doe je het?

een singer-songwriter een 
liedtekst schrijft, de muziek erbij componeert en 
het lied ook zelf uitvoert?

Wist je dat...

taal

Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas
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Samen op de wereld

Nodig:

Ons zonnestelsel

1 Beeld het zonnestelsel uit in het 
echt. 

2 Wie draait er om wie? Denk aan: zon, 
aarde en maan. 

3 Vul dan aan met de andere planeten 
in ons zonnestelsel. 

4 Trek kleding aan die past bij je 
hemellichaam.

• papier

• pen

• toneelkleding

Doen:

Laat jullie stuk zien op het Open 
Podium.

Oefen zo lang totdat jullie het goed 
kunnen.

TIP!

TIP!

welke button komt 
het meest voor?  
Dan verwijderen

Algemene missiekaartjes Missiekaartjes 
thema’s jaar 1

Missiekaartjes
thema’s jaar 2

Missiekaartjes 
thema’s jaar 3

Algemeen Missiekaartje

Nodig:

Stapelgedicht

1 Ga voor de boekenkast staan.

2 Pak het boek dat je opvalt.

3 Denk een tijdje na over de titel.

4 Zoek een paar boeken die je erbij 
vindt passen.

5 Leg de boeken op een stapel en lees 
de titels op de rug van boven naar 
beneden. 

6 Hoe loopt dit? 

7 Blijf net zo lang veranderen tot je 
tevreden bent.

8 Bedenk een titel.

• boeken

Doen:

Algemeen Missiekaartje

Nodig:

Elfje

1 de eerste regel: 1 woord

2 de tweede regel: 2 woorden

3 de derde regel: 3 woorden

4 de vierde regel: 4 woorden

5 de vijfde regel: één woord, dat het 
gedicht samenvat

• papier met lijntjes

• potlood, gum en pen

Doen:

Zoals hier staat móet het niet. Als 
je maar 11 woorden en 5 zinnen 
gebruikt in de volgorde van 1,2,3,4,1 
woord.

TIP!

     

Het begin

Nodig:

Op volgorde van tijd

1 Knip de plaatjes uit.

2 Doe dit per regel.

3 Leg die drie plaatjes op de volgorde; 
van heel lang geleden naar nu.

4 Kijk goed na.

5 Zijn ze goed? Plak ze op.

• missieblad 6 Op volgorde van tijd

• schaar

• papier

• lijm

Doen:

Schrijf bij elk setje plaatjes een tekst 
waarin je uitlegt wat er te zien is.

TIP!

Algemeen Missiekaartje

Nodig:

Klankgedicht

1 Bedenk een onderwerp.

2 Bedenk welke geluiden je bij jouw  
onderwerp vindt horen.

3 Schrijf die geluiden op. 

4 Maak met deze klankwoorden een 
gedicht: de klank en het ritme is 
belangrijk.

5 Lees je gedicht een paar keer hardop.

6 Verander je gedicht totdat je 
tevreden bent.

7 Bedenk een titel.

• papier met lijntjes

• potlood, gum en pen

Doen:

Je mag een klankwoord ook vaker 
gebruiken.

TIP!

Schatten van de aarde

Nodig:

Vulkaan

1 Schrijf de woorden bij de vulkaan op 
de afbeelding.

2 Teken nu zelf een vulkaan en schrijf 
er woorden bij.

• missieblad Vulkaan

• potlood of pen

• wit papier

• kleurpotloden of stiften

Doen:

Je kunt ook een 3D-vulkaan maken. 
Leg er woordkaartjes bij.

Kun jij nog meer woorden bij je 
tekening schrijven?

TIP!

TIP!

Het leven in en rond het water

Nodig:

Werelddelen

1 Kies een werelddeel. Vertel over dit 
werelddeel maar noem de naam niet.

2 Kan je gezel raden welk werelddeel je 
hebt gekozen?

• het Wereldkleed

Doen:

Denk aan klimaat, dieren, culturen, 
...

TIP!

Algemeen Missiekaartje

Nodig:

HOTS-gesprek

Voer een HOTS-gesprek om op nieuwe 
ideeën of oplossingen te komen.

Bijvoorbeeld over:

• je Themawerk

• een Krachtige Kwestie uit het 
Verhalend Ontwerp

• een Verwonderingsvraag 

• ... ?

• hulpkaart  HOTS-gesprek 

Doen:

Algemeen Missiekaartje

Nodig:

Werkstuk

Maak een werkstuk over een gekozen 
onderwerp. 

Bijvoorbeeld over:

• een dier

• een beroep

• een beroemd persoon

• een kunstwerk

• een plant

• een land

• ... ?

• hulpkaart  Werkstuk 

Doen:

Algemeen Missiekaartje

Nodig:

Verhaal

Schrijf een verhaal met een kop, romp 
en staart. 

Bijvoorbeeld over:

• het Verhalend Ontwerp

• het dier van dit thema

• jezelf (maar dan fantasie: iets wat 
niet echt is)

• een droom

• ... ?

Dit kan alleen of samen.

• hulpkaart  Verhaal 

Doen:

Over polen en planeten

Nodig:

Vaste planeten en 
gasplaneten

1 Knip alles uit.

2 Sorteer alles.

3 Kijk na.

4 Leer en plak op.

• werkblok 26 Vaste planeten en 
gasplaneten

• schaar

• papier

• lijm

Doen:

Teken een eigen planeet. Is die vast 
of van gas?

TIP!

Van ridders tot ruimtevaart

Nodig:

De burcht

1 Knip de kaartjes met woorden los.

2 Leg op de goede plek.

3 Kijk na.

4 Plak op.

5 Leer.

• werkblok 25 De burcht

• schaar

• lijm

Doen:

Maak er een pratend boek van in 
Book Creator.

Schrijf er meer woorden bij.

TIP!

TIP!

De eerste mens

Nodig:

Apenboek

1 Zoek in tijdschriften plaatjes van 
apen.

2 Knip ze uit.

3 Sorteer ze.

4 Zoek op hoe de aap heet.

5 Schrijf dit erbij.

• tijdschriften

• papier

• schaar

• potlood of pen

• internet of boeken

Doen:

Werk samen met gezellen. Maak een 
apenboek. Sorteer op alfabet.

Schrijf er zinnen bij.

TIP!

TIP!

Wie ben ik

Nodig:

Tijdlijn

 Maak je eigen tijdlijn:

1 Knip een stuk touw af.

2 Hang gekleurde draadjes aan het 
touw, voor elke verjaardag 1.

3 Hang je tekeningen op.

4 Vertel elkaar met de tijdlijn over je 
leven.

• touw

• plakband

• gekleurde draadjes

• tekeningen van je leven

 Maak je eigen tijdlijn:Doen:

Denk na waar je ze ophangt; laat 
een groter stuk tussen de kaartjes 
waar meer tijd tussen zat.

TIP!

Lang geleden

Nodig:

Tijdlijn van jouw week

1 Schrijf iedere dag van deze week op 
wat je hebt gedaan. 

2 Begin hiermee op maandag.

• missieblad 3 Tijdlijn van de dag

• potlood of pen

Doen:

De wereld in de toekomst

Nodig:

Dieren in de stad

1 Lees de woorden.

2 Bij welk woord hoort het plaatje?

• missieblad Dieren in de stad

Doen:

Kies zelf een letter en bedenk hier 
zoveel mogelijk dierennamen bij. 
Schrijf ze op.

Lees de woorden vaak. Dan lukt het 
steeds beter.

TIP!

TIP!

Weer en water

Nodig:

De kringloop van het 
water

1 Knip de woorden uit.

2 Leg ze bij de goede letter.

3 Kijk na met een gezel.

4 Goed? Plak ze op.

• werkblok 17 De kringloop van het 
water

• schaar

• lijm

Doen:

Je kunt er ook een stop-motion 
fi lmpje mee maken.

TIP!

Het leven op het land

Nodig:

Vulkanen

1 Laat zien hoe een vulkaanuitbarsting 
gaat.

2 Dit mag met tekst, tekeningen, een 
strip...

3 Maak ook de volgorde duidelijk. Wat 
gebeurt eerst? Wat dan?

• potlood of pen

• papier

Doen:

Kijk naar een voorbeeld: de 
kringloop van water.

TIP!

(LS)² Tabbladen en inhoudsopgave voor het portfolio

w&w sch

beg

 lg

wie

sam

toe

p&p

 r&r 

wat

lan 

men

Dit is het dossier van 
Het Geheime Genootschap van (LS)2. 
van: 

Hierin staan mijn geheime missies.
Heb je dit dossier gevonden, stuur het dan 

snel terug naar:

naam school:

 

WWW

WereldWonderWeb (WWW)
jaar 1, 2 en 3

(LS)² portfolio 

Boek 
Morgen ben je een ander kind 

Spelletje Woordenschatten 
in stoffen zakje

uitbeelden

mindmap

tekenen

omschrijven

vraag bedenken

joker: liplezen of kies zelf

DaVinci’s 
Woordenschatten

Wie ben ik

beven

de aarde

de bloemkool

het achterhoofd 

de bescherming

afkoelenWie ben ik

taal

Optionele materialen voor het kind
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Handleiding Spioneren 
& Rapporteren 
en Operatie A4 

Spioneren & Rapporteren en Operatie A4

bovenbouw
Bij Spioneren & Rapporteren worden de gezellen uitgedaagd 
informatie op te zoeken en te beoordelen op betrouwbaarheid. 
Hoofd en intuïtie moeten hierin goed samenwerken en natuur-
lijk moeten de gevonden geheimen ook gerapporteerd worden. 
Het bevat de volgende leerlijnen taal:
1. Informatieverwerking met Close reading en begrijpend lezen
2. Studievaardigheden
3. Stellen

De vier A’s in Operatie A4 staan voor retorica, logica, digitale 
media en robotica. In deze taallijn gaan we gesprekken voeren, 

spreken, luisteren. De kinderen worden echte digitale wereld- 
burgers en leren hoe ze bronnen kunnen beoordelen op 
betrouwbaarheid. Ze kunnen moderne media inzetten zoals 
het greenscreen, maken stop-motion filmpjes, leren pratende 
posters maken en programmeren.

Voor Spioneren & Rapporteren & Operatie A4 in de boven-
bouw zijn er de volgende materialen voor de leerkracht, de klas 
en het kind:
• Basismaterialen (jaar 1, 2 en 3)
• Optionele materialen

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1, 2 en 3

ELO

Procescirkel Betrouwbaarheidstest Spelletje Woordenschatten 
in stoffen zakje

uitbeelden

mindmap

tekenen

omschrijven

vraag bedenken

joker: liplezen of kies zelf

DaVinci’s 
Woordenschatten

Wie ben ik

beven

de aarde

de bloemkool

het achterhoofd 

de bescherming

afkoelenWie ben ik

taal

Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas
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(LS)² portfolio 

w&w sch

beg

 lg

wie

sam

toe

p&p

 r&r 

wat

lan 

men

Dit is het dossier van 
Het Geheime Genootschap van (LS)2. 
van: 

Hierin staan mijn geheime missies.
Heb je dit dossier gevonden, stuur het dan 

snel terug naar:

naam school:

 

(LS)² Tabbladen en inhoudsopgave voor het portfolio

Geheimschrift Stickers voor het Geheimschrift

WWW

WereldWonderWeb (WWW)
jaar 1, 2 en 3

Voorbeeldkaarten  
in houten bak

Hulpkaarten  
in houten bak

3

Wat is het?

Wat zit er in? VOORBEELD

RAADSEL

 Een raadsel is een soort puzzel, iets dat je op moet lossen. Het is een vraag 
waar je niet zomaar antwoord op kunt geven.

Lees veel raadsels om op ideeën te komen. Begin met het 
antwoord. Denk bijv. aan iets concreets dat veel mensen 

kennen, zoals een voorwerp of dier. Hoe ziet het eruit? Wat is er opvallend 
aan? Wat kun je ermee doen?  Maak een lijst van deze kenmerken. Kies 
daar iets uit waarmee je aan de slag gaat (zie hieronder). Zorg voor een 
verrassende oplossing.

 Noem het antwoord al (onopvallend) 
in je vraag. 

 Rond je raadsel altijd af.

 Speel met de verschillende 
betekenissen van een woord.

 Beschrijf waar het je aan doet denken.

 Zoek naar een vergelijking tussen je 
onderwerp en een mens, omschrijf 
alsof het een mens is.

       

    
Piets vader gaat met zijn drie zonen 
zwemmen. Jan en Klaas liggen al in het 
water en wachten op hun broer. 
Ra, ra hoe heet die?*

Welk maal kun je dag en nacht eten?**

Ik ben een beweegbaar huis van leer voor 
vijf friemelende bewoners.  Ze wonen krap 
en stinken soms. Hoewel ik ze overal mee 
naartoe neem, bedanken ze me nooit.  Ra, 
ra wie ben ik?***

Ik kan lopen, een stap per seconde, maar 
heb geen voeten. Wie ben ik?****

* Piet
**etmaal (een periode van 24 uur)
***schoen
****secondewijzer

Hoe doe je het?

Maak je eigen 
raadselboekje met verzamelde of 
zelf bedachte raadsels. Leuk om 
cadeau te doen!

TIP!

1

Wat is het?

Wat zit er in?
VOORBEELD

LIEDTEKST

Een liedtekst is een tekst, vaak op rijm, die bedoeld is om te worden gezongen. 
In de popmuziekgebruiken ze ook wel het Engelse woord songtext/songtekst. 

Vaak bestaat het uit verschillende coupletten, afgewisseld met een refrein.

Houd je onderwerp klein, houd het bij één idee. Maak het 
zo concreet mogelijk. Stop er een handeling of actie in. 

Laat woorden als ‘mooi’ en ‘leuk’ weg. Maak de zinnen even lang, tel de 
lettergrepen. Schrijf je tekst op een zelfbedacht deuntje in je hoofd. Op al 
bestaande muziek kan ook. Voel het ritme van de maat: het metrum.

 In de coupletten vertel je je ‘verhaal’. 
Twee coupletten kan al genoeg zijn 
voor een kort lied.

 Maak de regels van de coupletten even 
lang. 

 Het refrein raakt de kern. En/of het 
is een samenvatting van wat je wilt 
vertellen.

 Het refrein mag een ander ritme en 
andere lengte hebben. Zorg dat het 
makkelijk mee te zingen is.

 Zoek gerust in (rijm)woordenboeken 
naar ideeën, zodat je tekst niet een 
Sinterklaasrijmpje wordt. Gebruik niet 
te veel rijm.

 Probeer geen stoplappen te gebruiken. 
Dat zijn nikszeggende woorden die de 
regels aanvullen tot de gewenste lengte 
(bijv. en toen, dus, wel, toch).

 In een liedtekst mag je herhalen, zoals 
hier de zin over oma twee keer achter 
elkaar wordt gezongen.

 

couplet
Je ogen lijken sterren,
je mond een meteoor.
Je wangen zijn de Melkweg,
je stem klinkt als een koor.

refrein
Oma, mijn oma,
je gezicht is een gedicht.
(2x)

couplet
Je oren lijken schelpen,
je neus lijkt een juweel.
Je haren lijken wolken, 
Je vel voelt als fluweel.

refrein
Oma, mijn oma,
je gezicht is een gedicht.
(2x)

Hoe doe je het?

een singer-songwriter een 
liedtekst schrijft, de muziek erbij componeert en 
het lied ook zelf uitvoert?

Wist je dat...

taal

Basismaterialen voor het kind

Optionele materialen voor het kind
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Handleiding Kraak 
de code

Hulpkaarten taal- en redekundig ontleden 
in kleine houten bak

Kraak de code
middenbouw
Bij deze taallijn leren de kinderen zinnen en woorden uit het 
thema te verdelen op basis van bepaalde codes. We gaan taal-
kundig en redekundig ontleden. Als je weet uit welke onder- 
delen taal bestaat, kun je deze afzonderlijke onderdelen  
soepeler en beter inzetten om tot je doel te komen.  
Bij ontleden ontdekken we de structuur van onze taal.  

Dit draagt bij tot beter spellen, stellen en begrijpend lezen.

Voor Kraak de code in de middenbouw zijn er de volgende 
materialen voor de leerkracht, de klas en het kind:
•  Basispakket (jaar 1, 2 en 3)

Spelletje Zinspelen 
met dobbelsteen in bedrukt zakje

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1, 2 en 3

ELO

2
LIDWOORD 

Het lidwoord hoort bij een  
zelfstandig naamwoord.  
Er zijn drie lidwoorden: de - het - een. 

Tussen het lidwoord en het woord waar het bij 
hoort, kunnen een of meer andere woorden 
staan, zoals bijvoeglijke naamwoorden en 
telwoorden.

 de het een 

De koeien lopen in de achterste wei.

Het paard springt over de hindernissen.

Het kind onderzoekt de lange worm met een vergrootglas.

 Er zijn twee bepaalde lidwoorden: de en het.  
Er is één onbepaald lidwoord: een.

DE DRIE 
LIDWOORDEN:

1
ZELFSTANDIG NAAMWOORD 

Zelfstandige naamwoorden  
zijn woorden die mensen, dieren of dingen 
benoemen. Plaatsen en namen zijn ook 
zelfstandige naamwoorden.

Je kunt er meestal een lidwoord (de, het, 
een) voor zetten. Je kunt het meestal 
van enkelvoud naar meervoud zetten en 
omgekeerd. 
 

tafel muur horizon  huis Nederland schoen

Younas woont in Tilburg.

Het paard springt over de hindernissen.

Het kind onderzoekt de worm met een vergrootglas.

VOORBEELDEN:

Overzichten met taalsymbolen

Missiekaartjes 
Kraak de Code 

jaar 1, 2 en 3

Kraak de Code

Nodig:

Posters van 
woordsoorten

1 Maak een poster van een 
woordsoort, bijvoorbeeld 'zelfstandig 
naamwoord'. 

2 Plak het symbool in het midden en 
schrijf de naam erbij.

3 Teken, schrijf en plak woorden van 
deze woordsoort erbij.

• kleurpotloden

• groot vel papier

• taalsymbolen

Doen:

Kraak de Code

Nodig:

Zelfstandig 
naamwoorden

1 Verzamel voorwerpen uit de klas die 
je kunt voelen, zien, horen en ruiken: 
zelfstandig naamwoorden.

2 Schrijf in je leesdossier de 
zelfstandig naamwoorden die je hebt 
verzameld.

3 Teken het taalsymbool bij de 
woorden.

• voorwerpen uit de klas

Doen:

Kraak de Code

Zelfstandig naamwoord: 
enkelvoud en meervoud

1 Verzamel voorwerpen uit de klas die 
je kunt voelen, zien, horen en ruiken. 

2 Schrijf de namen van de voorwerpen 
onder elkaar. 

3 Schrijf erachter hoe het meervoud 
heet.

Doen:

Schrijf een 1 en een 2 boven je rijtje 
woorden.
Bijvoorbeeld:

       1        2

    pen               pennen

TIP!

Nodig: • voorwerpen uit de klas

Kraak de Code

Zelfstandig naamwoord: 
verkleinwoorden

1 Verzamel voorwerpen uit de klas die 
je kunt voelen, zien, horen en ruiken. 

2 Schrijf de namen van de voorwerpen 
onder elkaar. 

3 Schrijf erachter hoe je dit voorwerp 
noemt als het heel klein zou zijn: het 
verkleinwoord.

Doen:

Nodig: • voorwerpen uit de klas

taal

Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas
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WereldWonderWeb (WWW)
jaar 1, 2 en 3

WWW

taal

Basismaterialen voor het kind
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Handleiding Kraak 
de code

Hulpkaarten taal- en redekundig ontleden 
in kleine houten bak

Kraak de code
bovenbouw
Bij deze taallijn leren de kinderen zinnen en woorden uit het 
thema te verdelen op basis van bepaalde codes. We gaan taal-
kundig en redekundig ontleden. Als je weet uit welke onder- 
delen taal bestaat, kun je deze afzonderlijke onderdelen  
soepeler en beter inzetten om tot je doel te komen.  
Bij ontleden ontdekken we de structuur van onze taal. 

Dit draagt bij tot beter spellen, stellen en begrijpend lezen.

Voor Kraak de code in de bovenbouw zijn er de volgende  
materialen voor de leerkracht, de klas en het kind:
•  Basispakket (jaar 1, 2 en 3)

Spelletje Zinspelen 
met dobbelsteen in bedrukt zakje

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1, 2 en 3

ELO

2
LIDWOORD 

Het lidwoord hoort bij een  
zelfstandig naamwoord.  
Er zijn drie lidwoorden: de - het - een. 

Tussen het lidwoord en het woord waar het bij 
hoort, kunnen een of meer andere woorden 
staan, zoals bijvoeglijke naamwoorden en 
telwoorden.

 de het een 

De koeien lopen in de achterste wei.

Het paard springt over de hindernissen.

Het kind onderzoekt de lange worm met een vergrootglas.

 Er zijn twee bepaalde lidwoorden: de en het.  
Er is één onbepaald lidwoord: een.

DE DRIE 
LIDWOORDEN:

1
ZELFSTANDIG NAAMWOORD 

Zelfstandige naamwoorden  
zijn woorden die mensen, dieren of dingen 
benoemen. Plaatsen en namen zijn ook 
zelfstandige naamwoorden.

Je kunt er meestal een lidwoord (de, het, 
een) voor zetten. Je kunt het meestal 
van enkelvoud naar meervoud zetten en 
omgekeerd. 
 

tafel muur horizon  huis Nederland schoen

Younas woont in Tilburg.

Het paard springt over de hindernissen.

Het kind onderzoekt de worm met een vergrootglas.

VOORBEELDEN:

Overzichten met taalsymbolen

taal

Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas



33www.davinciacademie.nl     info@davinciacademie.nl

WereldWonderWeb (WWW)
jaar 1, 2 en 3

WWW

Geheimschrift Stickers voor het Geheimschrift

taal

Basismaterialen voor het kind
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levenskunst

Levenskunst is de lesmethode om kinderen te laten floreren in een positief pedagogisch klimaat waarin 
welbevinden en betrokkenheid centraal staan. Daarbij coachen we kinderen in de zogeheten kern- 
kwaliteiten: overstijging, wijsheid, moed, respect, verbinding en aandacht.

Levenskunst bestaat uit vier jaarlijkse schoolbrede thema’s: ik & de ander, vrede & vrijheid, groei &  
ontwikkeling en gevoelens & vertrouwen. In elke klas sluiten we vervolgens aan op je thema met allerlei 
verwerkingen en activiteiten. Daarin volgen we de gouden weken leren we kinderen DaVinci’s oploscode 
hanteren bij conflicten, werken we na kerst aan de zilveren weken en eindigen we met de leerkuil en de 
groeimindset.

Bij elk thema horen verhalen die we uitkiezen uit de 7 grote levensbeschouwingen: natuurgodsdiensten, 
jodendom, christendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme, en humanisme. Deze verhalen verwerken we in 
werkboekjes samen met de ouders thuis. Deze werkboekjes samen vormen een Levenskunstwerk dat de 
kinderen eind groep 8 meekrijgen.
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Vingerlabyrint

onderbouw
In de onderbouw vertellen we de twee verhalen aansluitend op 
je thema vanuit het kleurrijke prentenboek Levenskunst. Daarna 
gaan de kinderen thuis samen met hun ouders aan de slag in 
hun Levenskunstwerk. Via allerlei verwerkingen en activiteiten 
in de klas worden de thema’s verdiept.   

Voor Levenskunst in de onderbouw zijn er de volgende  
materialen voor de leerkracht, de klas en het kind:
•  Basismaterialen
•  Lesmaterialen jaar 1
•  Lesmaterialen jaar 2

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1 en 2

Handleiding met 
lessen

Prentenboek 
Vierende verhalen

ELO

levenskunst

Werkboekje 
Levenskunstwerk 

jaar 1

Werkboekje 
Levenskunstwerk 

jaar 2

Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas

Lesmaterialen voor het kind
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levenskunst

Vingerlabyrint

middenbouw
In de middenbouw gaan we dieper in op schoolbrede thema’s 
van Levenskunst. We vertellen ook hier de twee verhalen aan-
sluitend op je thema vanuit het kleurrijke prentenboek Levens-
kunst. Daarna gaan de kinderen thuis samen met hun ouders 
aan de slag in hun Levenskunstwerk. Via allerlei verwerkingen 
en activiteiten in de klas worden de thema’s verdiept.   

Voor Levenskunst in de middenbouw zijn er de volgende  
materialen voor de leerkracht, de klas en het kind:
•  Basismaterialen
•  Lesmaterialen jaar 1
•  Lesmaterialen jaar 2
•  Lesmaterialen jaar 3

Handleiding met 
lessen

Prentenboek 
Vierende verhalen

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1, 2 en 3

ELO

Werkboekje 
Levenskunstwerk 

jaar 1

Werkboekje 
Levenskunstwerk 

jaar 2

Werkboekje 
Levenskunstwerk 

jaar 3

Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas

Lesmaterialen voor het kind
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levenskunst

bovenbouw
In de bovenbouw worden de kinderen ware Levenskunstenaars. 
Via de verhalen, verwerkingen en activiteiten in de klas worden 
de thema’s verdiept. Samen met hun ouders voltooien ze hun 
Levenskunstwerk. Aan het eind van de bovenbouw weten ze 
wie ze zijn, hoe ze met anderen samen kunnen leven en werken, 
welke talenten ze in kunnen zetten en hebben ze een rugzak vol 
vaardigheden om levensgebeurtenissen te hanteren.

 Voor Levenskunst in de bovenbouw zijn er de volgende  
materialen voor de leerkracht, de klas en het kind:
•  Basismaterialen
•  Lesmaterialen jaar 1
•  Lesmaterialen jaar 2
•  Lesmaterialen jaar 3

Werkboekje 
Levenskunstwerk 

jaar 1

Werkboekje 
Levenskunstwerk 

jaar 2

Werkboekje 
Levenskunstwerk 

jaar 3

Vingerlabyrint

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1 en 2

Handleiding met 
lessen

Prentenboek 
Vierende verhalen

ELO

Basismaterialen voor de leerkracht

Basismaterialen voor de klas

Lesmaterialen voor het kind
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kunst

Het doel van Kunstzinnige Oriëntatie is dat kinderen zich bewust zijn van wie ze zijn, hoe ze zich willen 
ontwikkelen, wat ze willen communiceren en hoe ze dat doen. Ze ontwikkelen een gevoel voor esthetiek 
en kunnen reflecteren op zichzelf en de ander. Het zijn de bouwstenen Kunst & Cultuur. We hebben een 
eigen canon gemaakt van muziekstukken, onderdelen van balletten en kunstwerken die de kinderen in elke 
bouw opnieuw ervaren. Ook leren ze basisvaardigheden aan die ze kunnen toepassen in hun kunstwerken, 
zoals muzieknotatie, houtbewerking, verschillende danspassen, druktechnieken, beeldaspecten herkennen 
en toepassen enzovoort. 

DaVinci’s kunstlijn bestaat uit: muziek, theater, dans en beeldende vorming. 
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kunst

Handleidingen jaar 1: Zomer, Herfst, Winter, Lente
Ook verkrijgaar in de christelijke versie ‘Samen op Aarde’

onderbouw, middenbouw en bovenbouw
Onderbouw
In de onderbouw maken we een onderscheid in Kunst en 
knutsels. In de themamap van de leerkracht vind je na elke les 
verwerkingen op het gebied van Kunst: muziek, theater, dans, 
en beeldende vorming. Ook staan er knutsels in om de lessen 
creatief te verwerken en te oefenen in de grove en fijne moto-
riek.

Middenbouw
Kunst in de middenbouw bestaat uit de vier vakken: muziek, 
theater, dans en beeldende vorming aansluitend op je thema. 
Elk thema staat één van deze vakken centraal zodat daarvoor 
een vakdocent ondersteuning kan bieden. De andere kunst- 
vakken zijn zo uitgewerkt dat ze door reguliere leerkrachten  
gegeven kunnen worden. In de elektronische leeromgeving 
staan de lessen en de presentaties voor de leerkracht en de 
vakdocent uitgewerkt.

Bovenbouw
Kunst in de bovenbouw sluit aan op je thema en bestaat uit de 
vier vakken: muziek, theater, dans en beeldende vorming. Elk 
thema staat één van deze vakken centraal zodat daarvoor een 
vakdocent ondersteuning kan bieden. De andere kunstvakken 
zijn zo uitgewerkt dat ze door reguliere leerkrachten gegeven 
kunnen worden. In de elektronische leeromgeving staan de 
lessen en de presentaties voor de leerkracht en de vakdocent 
uitgewerkt.

Voor Kunst in de onder-, midden- en bovenbouw zijn er de 
volgende materialen voor de leerkracht, de klas en het kind:
• Basismaterialen

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1 en 2

Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1, 2 en 3

ELO

ELO

Basismaterialen voor de leerkracht (onderbouw)

Basismaterialen voor de leerkracht (middenbouw)
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Elektronische Leeromgeving 
(ELO), jaar 1, 2 en 3

ELO

kunst

Basismaterialen voor de leerkracht (bovenbouw)
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In ontwikkeling
In deze catalogus staan alle materialen die je op dit moment bij DaVinci kunt bestellen. Maar er komt meer 
aan! DaVinci zal een volledig curriculumdekkend programma aan gaan bieden. 
Dat betekent dat er op dit moment nog drie vakgebieden ontwikkeld worden:
• Rekenen
• Engels
• Sport en bewegen

Rekenen: Het Geheime Genootschap van Pi
Het Geheime Genootschap van Pi is DaVinci’s rekenlijn aansluitend op de thema’s. 
Rekenen & Wiskunde zijn overal om ons heen. Onze wereld zit vol getallen, vormen, modellen en  
algoritmen waarover we ons kunnen verwonderen. Elke week hebben we aansluitend op het thema het 
rekenwonder van de week waarin kinderen betekenisvol aan de slag gaan en prachtige werkstukken maken 
waarin rekenen gekoppeld is aan Wereldverkenning, Kunst en Techniek. 
We kunnen onze wereld op allerlei manieren ordenen. Middels prachtige rekenmaterialen en modellen zul-
len de kinderen rekenbegrippen op diep niveau leren begrijpen. Er is heel veel aandacht voor memoriseren 
en automatiseren. Spelletjes en bewegend leren zijn geïntegreerd in de hele rekenlijn. 
Het Geheime Genootschap van Pi wordt verwacht in schooljaar 2024-2025, maar wie eerder wil beginnen 
kan meedoen aan de pilots.

Engels: The Secret Society
Welcome to the Secret Society! Dit is DaVinci’s leerlijn Engels voor groep 1 t/m 8. De lessen sluiten aan op 
de thema’s en zijn daarmee volledig geïntegreerd en betekenisvol. Belangrijk hierin is weer dat we werken 
vanuit verwondering en plezier. Dus is er elke week een Taalpareltje in het Engels, een grapje, liedje,  
spelletje of spreekwoord om ons over te verwonderen.
We leren kinderen zichzelf creatief en persoonlijk in het Engels te uiten in verschillende creatieve teksten 
zoals gedichten, verhalen, liedjes, vlogs en stopmotion-filmpjes. Daarnaast presenteren ze hun Themawerk 
in het Engels aan kinderen over de hele wereld. 
The Secret Society wordt verwacht in schooljaar 2023-2024.

Sport en Bewegen
Een leven lang met plezier bewegen en je fit en vitaal voelen is de missie van DaVinci’s leerlijn sport en  
bewegen. Bij DaVinci zien we het lichaam niet als een instrument dat je hoofd draagt, maar als een  
onderdeel van het geheel dat we graag in balans willen hebben: lichaam, geest, gevoelens en ziel.  
Bewegend leren zit in alle leerlijnen van DaVinci. In de leerlijn sport en bewegen gaan we actief aan de slag 
met: gymlessen in de gymzaal, gymlessen buiten, bewegen op muziek, yoga & mindfulness en de Daily 
mile. En natuurlijk sluit dit weer aan op onze thema’s.
De leerlijn sport en bewegen wordt verwacht in schooljaar 2023-2024.
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