
Fossielen & Mineralen 
Groep 5,6,7,8 
Kerndoelen 40, 41, 49, 51, 56 
 
Tule's per kerndoel: 
 
Kerndoel 40 
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren 
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving 
 
Tule's voor groep 5,6 
 

• planten en dieren zijn op basis van kenmerken in te delen in soorten 
• eigenschappen en kenmerken van organismen passen bij de omgeving waarin 

ze leven (schutkleur, vorm) 
• soortkenmerken worden doorgegeven aan nakomelingen  
• sommige delen van het lichaam hebben een beschermende functie 
• sommige diersoorten vertonen gedaanteverwisseling 
• organismen hebben bepaalde relaties in voedselketens 
• de kinderen weten uit het vergelijken van gebitten van verschillende 

zoogdieren dat er planteneters, vleeseters en alleseters zijn.  
 
Kerndoel 41 
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en 
functie van hun onderdelen. 
 
Tule's voor groep 5,6 
 

• bouw en functie van het skelet 
• overeenkomsten en verschillen in bouw van mens en zoogdier 
• de kinderen vergelijken delen van het skelet van een mens met hetzelfde deel 

van verschillende (zoog-)dieren, bijv. een hand van een mens vergelijken met 
een vleugel van een vleermuis of vogel 

 
Tule's voor groep 7, 8 
 

• verschillen tussen mens en zoogdier in het functioneren van ademhaling en 
voortbeweging 

• verschillende manieren van voortplanting van dieren 
 
Kerndoel 49 
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en 
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, 
woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. 
 
Tule's voor groep 5,6 
 

• klimaat in Europa: zeeklimaat, landklimaat, Middellandse zeeklimaat, 
hooggebergteklimaat, poolklimaat 

• vulkanen in Europa, lava 
 



Tule's voor groep 7, 8 
 

• klimaten/plantengroei: tropisch klimaat, woestijnklimaat, Middellandse 
zeeklimaat, landklimaat, zeeklimaat, poolklimaat 

• vulkanen in de wereld, breuken in de aardkorst, oude/jonge vulkanen 
 
Kerndoel 51 
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren 
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
 
Tule's voor groep 7,8 
 

• tijdbalken met verschillende intervallen 
• behoud van historische bronnen en bronnen van nu voor de toekomst 

 
Kerndoel 56 
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed 
 
Tule's voor groep 5,6 
 

• Leerlijn A (algemeen) 
o oude kunst en (gebruiks)voorwerpen uit het dagelijks leven met 

kenmerken, eigenschappen en gebruik (munten) 
o gebouwen, monumenten en objecten in de omgeving die naar het verleden 

verwijzen 
o verschillende historische bronnen (objecten, afbeeldingen) 
o kunstwerken voor een speciaal gebouw of omgeving 
o de kinderen brengen een bezoek aan cultureel erfgoed in de omgeving 

 
• Leerlijn B (Beeldende kunst) 

o de kinderen beleven en onderzoeken kunstwerken en objecten van 
vormgeving in hun directe omgeving binnen en buitenschool (een 
museum) 

 
Tule's voor groep 7,8 
 

• Leerlijn A (Algemeen) 
o Werelderfgoedlijst 
o archieven en musea (verzamelen, bewaren, exposeren) 
o gebondenheid van objecten aan een bepaalde tijd, plaats en situatie 
o verhalen bij voorwerpen, gebruiken, gebeurtenissen van vroeger 
o de kinderen vormen zich beelden van het heden en het verleden door 

middel van verschillende, eenvoudige historische bronnen, zoals objecten, 
plattegronden, teksten. Ze ontdekken dat ze met meer bronnen een 
completer beeld van het verleden krijgen.  

o de kinderen bezoeken archieven, bibliotheken en musea, doen onder 
leiding van medewerkers onderzoek en leren iets over de functie van deze 
instellingen 

o Ze leren dat cultuurerfgoed een deel is van werelderfgoed. Ze praten over 
criteria voor erfgoed 

 


