
Eindtermen eerste graad basis onderwijs 
Mens en maatschappij  

Mens – Ik en de anderen: in groep 

1.7. De leerlingen hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de 

interacties binnen een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 

 

Nederlands 

Spreken 

2.2 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste 

taalregister hanteren als ze: aan iemand om ontbrekende informatie vragen. 

2.5 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste 

taalregister hanteren als ze: vragen van de leerkracht in verband met een 

behandeld onderwerp beantwoorden. 

 

Wetenschappen en techniek  

Natuur – Levende en niet-levende natuur 

1.4. De leerlingen kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en 

kunnen er enkele veel voorkomende organismen in herkennen en benoemen; 

1.5. De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren 

dat ze aangepast zijn aan hun omgeving; 

1.6. De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van 

organismen beïnvloedt; 

1.7. De leerlingen kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de 

hand van minstens twee met elkaar verbonden voedselketens; 

 

Natuur – Milieu 

1.23.De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school 

zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water; 

1.24. De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving 

illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met 

het milieu 

1.26. De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de 

mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 

 

Leren leren 

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen 

op hun niveau zelfstandig gebruiken. 

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook 

andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 

 

 

 

 

 

 



Sociale vaardigheden 

Relatiewijzen 

1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering 

opbrengen. 

1.3 De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 

1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 

 

Gespreksconventies 

2. De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-

verbale gespreksconventies naleven. 

 

 

Eindtermen tweede graad basis onderwijs  

 

Mens en maatschappij  

Mens – Ik en mezelf 

1.3. De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, 

gebaseerd op kennis van het eigen kunnen. 

 

Mens – Ik en de anderen: in groep 

1.7. De leerlingen hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de 

interacties binnen een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 

 

Nederlands 

Luisteren 

1.9 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij 

de eigen mening, hetzij informatie uit andere bronnen, de informatie beoordelen 

die voorkomt in: een gesprek met bekende leeftijdgenoten. 

 

Spreken 

2.2 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste 

taalregister hanteren als ze: aan iemand om ontbrekende informatie vragen. 

2.5 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste 

taalregister hanteren als ze: vragen van de leerkracht in verband met een 

behandeld onderwerp beantwoorden. 

 

Wetenschappen en techniek  

Natuur – Levende en niet-levende natuur 

1.4. De leerlingen kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en 

kunnen er enkele veel voorkomende organismen in herkennen en benoemen; 

1.5. De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren 

dat ze aangepast zijn aan hun omgeving; 

1.6. De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van 

organismen beïnvloedt; 



1.7. De leerlingen kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de 

hand van minstens twee met elkaar verbonden voedselketens; 

 

Natuur – Milieu 

1.23.De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school 

zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water; 

1.24. De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving 

illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met 

het milieu 

1.26. De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de 

mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 

 

Leren leren 

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen 

op hun niveau zelfstandig gebruiken. 

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook 

andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 

 

 

Sociale vaardigheden 

Relatiewijzen 

1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering 

opbrengen. 

1.3 De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 

1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 

1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een 

medeleerling meewerken. 

1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 

1.7 De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en 

volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en 

aanvaardbaar zijn. 

 

Gespreksconventies 

2. De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-

verbale gespreksconventies naleven. 

 

Samenwerking 

3. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van 

sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 

 

 

 

 

 

 



Eindtermen derde graad basis onderwijs  

 

Mens en maatschappij  

Mens – Ik en mezelf 

1.3. De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, 

gebaseerd op kennis van het eigen kunnen. 

 

Mens – Ik en de anderen: in groep 

1.7. De leerlingen hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de 

interacties binnen een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 

 

Nederlands 

Luisteren 

1.9 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij 

de eigen mening, hetzij informatie uit andere bronnen, de informatie beoordelen 

die voorkomt in: een gesprek met bekende leeftijdgenoten. 

 

Spreken 

2.2 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste 

taalregister hanteren als ze: aan iemand om ontbrekende informatie vragen. 

2.5 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste 

taalregister hanteren als ze: vragen van de leerkracht in verband met een 

behandeld onderwerp beantwoorden. 

 

Wetenschappen en techniek  

Natuur – Levende en niet-levende natuur 

1.4. De leerlingen kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en 

kunnen er enkele veel voorkomende organismen in herkennen en benoemen; 

1.5. De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren 

dat ze aangepast zijn aan hun omgeving; 

1.6. De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van 

organismen beïnvloedt; 

1.7. De leerlingen kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de 

hand van minstens twee met elkaar verbonden voedselketens; 

 

Natuur – Milieu 

1.23.De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school 

zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water; 

1.24. De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving 

illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met 

het milieu 

1.26. De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de 

mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 

 

 



Leren leren 

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen 

op hun niveau zelfstandig gebruiken. 

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook 

andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 

 

Sociale vaardigheden 

Relatiewijzen 

1.2 De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering 

opbrengen. 

1.3 De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 

1.4 De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 

1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een 

medeleerling meewerken. 

1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 

1.7 De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en 

volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en 

aanvaardbaar zijn. 

 

Gespreksconventies 

2. De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-

verbale gespreksconventies naleven. 

 

Samenwerking 

3. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van 

sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

 

 

 


