
Onderzoeksprogramma Mgr. Bekkersschool 2021-2022 
 Wie we zijn 

 
Waar we zijn in plaats 
en tijd 
 

Hoe we onszelf 
uitdrukken 
 

Hoe de wereld werkt 
 

Hoe we ons 
organiseren 

Samen op de wereld 
 

Groep 1/2 
Jaar 1 van 3 
2019-2020 

Vriendschap    Seizoenen en het weer  Dieren  

Algemeen idee: 

Hoe we met elkaar 

omgaan beïnvloedt hoe 

we ons voelen. 

 

Onderzoekslijnen 

-Vrienden maken 

-Omgangsvormen 

-Hoe relaties ons 

beïnvloeden 

 

Sleutelconcepten: 

Functie 

Verband 

Verantwoordelijkheid 

 

Leerlingkenmerken: 

Ruimdenkend 

evenwichtig  

Zorgzaam 

 

Niet gepland dit 
schooljaar. 
 

Niet gepland dit 
schooljaar. 
 

Algemeen idee:     

Het weer verandert de 

omgeving 

 

Onderzoekslijnen: 

-Hoe het weer 

verandert 

-Het weer kan je meten 

-De invloed van het 

weer op ons leven 

 

Sleutelconcepten: 

Functie 

Verband 

Verandering 

 

Leerlingkenmerken: 

Onderzoekers  

Denkers 

Communicatief 

Niet gepland dit 
schooljaar. 
 

Algemeen idee: 

Mens en dier leven met 

elkaar samen. 

 

Onderzoekslijnen: 

-Dieren in het leven 

van mensen 

-Dieren helpen mensen 

-Onze 

verantwoordelijkheid 

voor het welzijn van de 

dieren 

 

Sleutelconcepten: 

Verantwoordelijkheid 

Verband 

Perspectief 

 

Leerlingkenmerken: 

Zorgzaam 

Evenwichtig 

Dapper 

 

Groep 1/2 Onszelf  Wonen  Beeldende kunst  Tekens en symbolen  



Jaar 2 van 3 
2020-2021 
 

Algemeen idee: 

Elke dag leren mensen 

meer over wie ze zijn 

 

Onderzoekslijnen: 

-Dit ben ik 

-Hoe ben ik veranderd 

-Overeenkomsten en 

verschillen bij mensen 

 

Sleutelconcepten: 

Verandering 

Verband 

Reflectie 

 

Leerlingkenmerken: 

Onderzoeker 

Evenwichtig 

Ruimdenkend 

 

Algemeen idee: 

De huizen van mensen 

kunnen worden 

beïnvloed door 

behoeften, wensen, 

locatie en cultuur 

 

Onderzoekslijnen: 

-Verschillende soorten 

huizen 

-Manieren waarop 

huizen aan onze 

behoeften en wensen 

voldoen 

-Hoe huizen kunnen 

laten zien waar we 

vandaan komen 

 

Sleutelconcepten: 

Vorm 

Oorzakelijkheid 

Perspectief 

 

Leerlingkenmerken: 

Geïnformeerd 

Ruimdenkend 

Evenwichtig 

 

Algemeen idee: 

Mensen kunnen 

genieten van 

verschillende 

kunstwerken en 

gebruiken hun 

creativiteit om 

beeldende kunst te 

maken 

 

Onderzoekslijnen: 

-Verschillende vormen 

van kunst 

-Hoe mensen hun 

waardering voor kunst 

tonen 

-Verschillende 

kunstwerken maken 

 

Sleutelconcepten: 

Vorm 

Perspectief 

Verband 

 

Leerlingkenmerken: 

Communicatief 

Integer 

Reflectief 

 

Niet gepland dit 
schooljaar. 
 

Algemeen idee: 

Tekens en symbolen 

kunnen worden 

gebruikt om mensen 

iets duidelijk te maken 

 

Onderzoekslijnen: 

-Tekens en symbolen 

om ons heen 

-Redenen voor tekens 

en symbolen 

 

Sleutelconcepten: 

Vorm 

Functie 

Verband 

 

Leerlingkenmerken: 

Communicatief 

Denkers 

Geïnformeerd 

 

Niet gepland dit 
schooljaar. 
 

Groep 1/2 
Jaar 3 van 3 
2021-2022 
 

Ziek en gezond Er was eens... Feest  Zintuigen  Beroepen   

Algemeen idee: 

Gezond zijn kunnen we 

beïnvloeden door de 

keuzes die we maken 

 

Onderzoekslijnen: 

Algemeen idee: 

Verhalen leren ons 

over het verleden 

 

Onderzoekslijnen: 

Algemeen idee: 

Feesten zijn uitingen 

van geloof en cultuur  

 

Onderzoekslijnen: 

-Wat mensen vieren 

Algemeen idee: 

Zintuigen helpen 

mensen om hun 

omgeving te ontdekken 

 

Onderzoekslijnen: 

Algemeen idee: 

Mensen spelen een rol 

in onze samenleving 

 

Onderzoekslijnen: 

Niet gepland dit 
schooljaar. 
 



-Lichamelijke 

gezondheid 

-De dagelijkse keuzes 

van een gezonde 

levensstijl 

-De gevolgen van 

ongezonde keuzes 

 
Sleutelconcepten: 
Verantwoordelijkheid 
Oorzaak 
Verandering 
 
Leerling kenmerken: 
Evenwichtig 
Zorgzaam 
Reflectief 
 

-Verschillende soorten 

verhalen 

-Onderscheid maken 

tussen goede en 

slechte karakters 

-Hoe verhalen ons 

informatie geven over 

het verleden 

 

Sleutelconcepten: 
Oorzaak 
Perspectief  
Vorm  
 
Leerling kenmerken: 
Integer 
Onderzoekers 
Geïnformeerd 
 
 

-De manier waarop 

mensen feest vieren  

-Overeenkomsten en 

verschillen tussen 

vieringen 

 

Sleutelconcepten: 

Verband 

Perspectief 

Vorm  

 

Leerlingkenmerken: 

Ruimdenkend 

Communicatief 

Geïnformeerd 

 
 

-De vijf zintuigen 

-Hoe we de zintuigen 

gebruiken 

-Hoe we leren door het 

gebruik van onze 

zintuigen 

 

Sleutelconcepten: 

Vorm 

Functie 

Verandering 

 

Leerlingkenmerken: 

Dapper 

Onderzoekers 

Denkers 

 

-Verschillende soorten 

beroepen 

-Belang van beroepen 

-Worden wat je wilt 

 
Sleutelconcepten: 
Oorzaak 
Verband 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Zorgzaam 
Dapper 
Communicatief 
 

Groep 3/4 Lichamelijke 
gezondheid 

Reizen en recreatie Poëzie en verhalen Planten  Beroepen  Duurzaamheid  

Algemeen idee: 
Gezonde keuzes 
beïnvloeden je lichaam 
 
Onderzoekslijnen: 
-Voedsel heeft 
verschillende functies 
-Beweging, rust en 
hygiëne beïnvloeden 
de gezondheid 
-Gezonde keuzes maak 
je zelf 
 
Sleutelconcepten: 
Functie 
Oorzaak 

Algemeen idee: 
Mensen hebben 
behoefte aan reizen en 
recreatie 
 
Onderzoekslijnen: 
-Mensen gaan in hun 
vrije tijd reizen en 
recreëren 
-Verschillende soorten 
recreatie  
-Plaatsen en landen 
kunnen er anders 
uitzien 
 
Sleutelconcepten: 

Algemeen idee: 
Mensen delen ideeën 
en verbinden met 
anderen door poëzie 
en verhalen 
 
Onderzoekslijnen: 
-De functie van poëzie 
en verhalen 
-Verschillende 
manieren dat poëzie en 
verhalen begrepen 
worden 
-Overeenkomsten en 
verschillen in poëzie en 
verhalen 

Algemeen idee: 
Planten zijn onderdeel 
van onze leefomgeving 
 
Onderzoekslijnen: 
-Planten zijn 

herkenbaar aan hun 

uiterlijke kenmerken 

-Planten hebben 

verschillende functies 

-Planten hebben een 

belangrijke plaats in de 

omgeving 
 

Sleutelconcepten: 

Algemeen idee: 
Mensen hebben 
verschillende functies 
in de maatschappij 
 
Onderzoekslijnen: 
-Verschillende 
beroepen zorgen voor 
de samenleving 
-Werken is belangrijk 
voor mensen en de 
maatschappij 
-Voor een beroep moet 
je leren 
 
Sleutelconcepten: 

Algemeen idee: 
Het gedrag van mensen 
heeft invloed op de 
aarde 
 
Onderzoekslijnen: 
-De verschillende 
problemen in de 
natuur 
-Jouw keuzes hebben 
invloed op het milieu 
-Mensen denken 
verschillend over het 
welzijn van hun 
leefomgeving 
 



Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Geïnformeerd 
Evenwichtig 
Zorgzaam 

Perspectief 
Vorm 
Verandering 
 
Leerling kenmerken: 
Dapper 
Onderzoekers 
Evenwichtig  
 

 
Sleutelconcepten: 
Functie 
Perspectief 
Verband 
 
Leerling kenmerken: 
Reflectief 
Communicatief 
Denkers 
 

Vorm 
Functie 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Onderzoekers 
Zorgzaam 
Geïnformeerd 
 

Vorm 
Verband 
Verandering 
 
Leerling kenmerken: 
Integer 
Geïnformeerd 
Communicatief 
 

Sleutelconcepten: 
Vorm  
Verandering 
Perspectief 
 
Leerling kenmerken: 
Ruimdenkend 
Reflectief 
Zorgzaam 
 

Groep 5/6 
 

Geloven en culturen Exploratie en slavernij  
(tijdvak 4, 5 en 6) 

Fotografie en sculptuur 
(met tijdvak 10) 

Weer en klimaat Verkeer  Dieren  

Algemeen idee: 
Geloof en cultuur 
vormen mensen 
 
Onderzoekslijnen: 
-De diverse geloven en 
culturen 
-Overeenkomsten en 
verschillen tussen 
geloven en culturen  
-Onze cultuur en geloof 
beïnvloedt ons gedrag 
 
Sleutelconcepten: 
Vorm 
Verband  
Perspectief 
 
Leerling kenmerken: 
Zorgzaam 
Ruimdenkend 
Integer 
 

Algemeen idee: 
Exploratie kan leiden 
tot nieuwe 
mogelijkheden en 
ontdekkingen 
 
Onderzoekslijnen: 
-Exploratie heeft 
redenen 
-Mensen hebben een 
verschillende blik op 
exploratie 
-Exploratie heeft 
consequenties 
 
Sleutelconcepten: 
Oorzaak 
Perspectief 
Verandering 
 
Leerling kenmerken: 
Integer 
Evenwichtig 
Communicatief 
 

Algemeen idee: 
Foto's en beelden als 
een vorm van expressie 
laten cultuur en 
geschiedenis zien 
 
Onderzoekslijnen: 
-Elementen van 
fotografie en 
beeldhouwkunst 
-Waardering van 
esthetiek 
-Foto's en beelden zijn 
verbonden met cultuur 
en geschiedenis 
 
Sleutelconcepten: 
Vorm 
Perspectief 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Ruimdenkend 
Denkers 
Communicatief 

Algemeen idee: 
Het klimaat heeft 
invloed op levende 
wezens 
 
Onderzoekslijnen: 
-Het observeren van de 
positie van de zon en 
de aarde helpt ons de 
natuurlijke cyclus van 
de aarde te begrijpen 
-Het verzamelen van 
gegevens over het 
weer ontwikkelt begrip 
van weerpatronen 
-Variaties in het weer 
beïnvloeden het leven 
van mensen over de 
hele wereld 
 
Sleutelconcepten: 
Functie 
Verandering 
Verband 
 

Algemeen idee: 
De leefgemeenschap 
heeft regels om zich te 
organiseren 
 
Onderzoekslijnen: 
-Onze 
leefgemeenschap is op 
een bepaalde manier 
ingericht 
-De regels in de 
leefgemeenschap 
hebben een reden 
-Wij zijn zelf 
verantwoordelijk voor 
de veiligheid in de 
omgeving 
 
Sleutelconcepten: 
Perspectief 
Vorm 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Denkers 

Algemeen idee: 
Levende wezens 
hebben vereisten om 
te groeien, te 
veranderen en gezond 
te blijven 
 
Onderzoekslijnen: 
-Dieren hebben 
verschillende rollen in 
het leven van mensen 
-Redenen die het 
voortbestaan van 
dieren bedreigen 
-Onze 
rol/verantwoordelijkhe
id in de bescherming/ 
het welzijn van dieren 
 
Sleutelconcepten: 
Functie 
Oorzaak 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 



  
 

Leerling kenmerken: 
Denkers 
Geïnformeerd 
Onderzoekers  
 

Integer 
Communicatief 
Geïnformeerd 
 

Integer 
Onderzoekers 
Denkers  
 
 

Groep 7 
 

Lichaamssystemen  Tijdvak 1, 2 en 3 Schilderkunst  Ecosystemen  Aanpassing van het 

landschap 

Polarisatie  

Algemeen idee: 
Het menselijk lichaam 
is een netwerk van 
verbonden systemen 
 
Onderzoekslijnen: 
-Lichaamssystemen 
hebben een functie 
-Lichaamssystemen zijn 
verbonden 
-De toegang tot 
medische zorg is 
verschillend 
 
Sleutelconcepten: 
Functie 
Verband 
Vorm 
 
Leerling kenmerken: 
Zorgzaam 
Onderzoekers 
Ruimdenkend 
 

Algemeen idee: 
In het heden ligt het 
verleden in het nu wat 
komen zal 
 
Onderzoekslijnen: 
-Kenmerken van 
beschavingen 
-Vroegere 
beschavingen helpen 
ons het heden te 
begrijpen 
-Wat in het heden 
gebeurt, beïnvloedt de 
toekomst 
 
Sleutelconcepten: 
Vorm 
Oorzaak 
Verband 
 
Leerling kenmerken: 
Reflectief 
Denkers 
Evenwichtig 
 
 

Algemeen idee: 
Mensen uiten hun 
gedachten en 
gevoelens op 
verschillende manieren 
door kunst 
 
Onderzoekslijnen: 
-Verbeelding wordt 
gebruikt om aspecten 
van cultuur en 
geschiedenis te uiten 
-Kunststromingen 
hebben diverse 
kenmerken 
-Verschillende soorten 
materialen en 
technieken 
beïnvloeden de 
vorming van kunst 
 
Sleutelconcepten: 
Oorzaak 
Perspectief  
Verandering 
 
Leerling kenmerken: 
Reflectief 
Dapper 
Geïnformeerd 
 

Algemeen idee: 
Ecosystemen en 

patronen onderhouden 

het leven op aarde 

 
Onderzoekslijnen: 
-De verschillende 
landschappen op aarde 
bestaan uit 
ecosystemen 
-De onderlinge 
afhankelijkheid van 
levende organismen 
-Water is van 
levensbelang 
 
Sleutelconcepten: 
Vorm 
Oorzaak 
Verband 
 
Leerling kenmerken: 
Geïnformeerd 
Communicatief  
Denkers 
 

Algemeen idee: 
Menselijke 
gemeenschappen 
hebben invloed de 
leefomgeving 
 
Onderzoekslijnen: 
-Landschappen worden 
efficiënt ingericht door 
gebruik te maken van 
hulpbronnen 
-Menselijke interacties 
met de omgeving 
beïnvloeden de balans 
van systemen 
-Mensen hebben een 
verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de 
ecosystemen 
 
Sleutelconcepten: 
Functie 
Verantwoordelijkheid 
Verandering 
 
Leerling kenmerken: 
Evenwichtig 
Onderzoekers  

Reflectief 
 

Algemeen idee: 
Verandering van 
normen en waarden en 
een ander perspectief 
van groepen burgers, 
zorgt voor polarisatie 
 
Onderzoekslijnen: 
-De verandering in 

waarden en normen 

binnen het 

burgerschap 

-Het perspectief van 

groepen burgers in de 

maatschappij 

-Verdraagzaamheid 

zorgt voor tolerantie 
 

Sleutelconcepten: 
Verandering 
Perspectief 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Ruimdenkend 
Dapper 
Integer 



Groep 8 
 

Diversiteit, seksualiteit 
en social media 

Tijdvak 7 en 8 met 
mensenrechten 

Muziek   (Natuur) krachten Overheid en bestuur Conflict  
(met tijdvak 9) 

Algemeen idee: 
We begrijpen en 
waarderen elkaar in 
wie en wat we zijn 
 
Onderzoekslijnen: 
-De keuzes die we 
hebben en maken 
-We worden op 
verschillende manieren 
door sociale media 
beïnvloed 
-De acceptatie en 
waardering voor de 
diversiteit aan mensen 
komt op verschillende 
manieren tot uiting 
 
Sleutelconcepten: 
Perspectief 
Oorzaak 
Verantwoordelijkheid 
  
Leerling kenmerken: 
Integer 
Zorgzaam 
Ruimdenkend  

Algemeen idee: 
Mensen hebben recht 
op zelfbeschikking 
 
Onderzoekslijnen: 
-Mensen strijden voor 
het recht op 
zelfbeschikking 
-Het belang van 
mensen- en 
kinderrechten 
-Onze 
verantwoordelijkheid 
ten aanzien van 
mensenrechten  
 
Sleutelconcepten: 
Verband   
Functie 
Verantwoordelijkheid 
 
Leerling kenmerken: 
Integer 
Zorgzaam 
Geïnformeerd 

Algemeen idee: 
Mensen gebruiken 
muziek om zich uit te 
drukken 
 
Onderzoekslijnen: 
-De diverse patronen in 
muziek 
-De muziek ontwikkelt 
zich door de jaren heen 
-Het componeren en 
produceren van een 
muziekstuk 
 
Sleutelconcepten: 
Vorm 
Verandering 
Functie 
 
Leerling kenmerken: 
Dapper 
Ruimdenkend 
Evenwichtig 
 

Algemeen idee: 
Natuurkrachten 
beïnvloeden mensen 
 
Onderzoekslijnen: 
-Natuurkrachten 
veroorzaken 
natuurrampen 
-Natuurrampen 
veranderen de wereld 
-Mensen reageren op 
verschillende manieren 
op natuurrampen 
 
Sleutelconcepten: 
Oorzaak 
Verandering 
Perspectief 
 
Leerling kenmerken: 
Denkers 
Reflectief 
Zorgzaam 

Algemeen idee: 
Overheden hebben 
invloed op ons 
dagelijks leven 
 
Onderzoekslijnen: 
-De oorsprong en het 
functioneren van de 
constitutionele 
parlementaire 
monarchie. 
-Je recht om te 
stemmen en het 
nemen van je eigen 
verantwoordelijkheid 
-Regeringen 
vertegenwoordigen de 
samenleving in 
verschillende 
bestuursvormen 
 

Sleutelconcepten: 
Functie 
Verantwoordelijkheid 
Vorm 
 
Leerling kenmerken: 
Evenwichtig 
Communicatief 
Ruimdenkend 
 

Algemeen idee: 
Conflicten tussen 
landen zijn van 
betekenis voor het 
heden 
 
Onderzoekslijnen: 
-Conflicten 
veroorzaken oorlogen 
-Verbondenheid 
versterkt 
bondgenootschap 
-Uit conflicten ontstaan 
positieve en negatieve 
merkbare en zichtbare 
gevolgen 
 
Sleutelconcepten: 
Oorzaak 
Perspectief  
Verband 
 
Leerling kenmerken: 
Geïnformeerd 
Onderzoeker 
Communicatief 
 
 

 


