JAAR 1

VERVOLGJAREN

We evalueren samen
de Faqta-lessen
Deel 1

Deel 2

Deel 3

Met onze online
academy je vakkennis
op peil houden
*Verwacht januari 2022

Mees
Sophie
Alisha
Tim
Sem
Nova
Saar
Lauren

Verdiepen in de
coachende expertrol
met een training
‘Coachend lesgeven’
Starten met een
implementatietraining

• een volledig middagprogramma
• veel tijd voor persoonlijke
aandacht
• heel veel lesmateriaal, altijd
voldoende keuze
• leren op school en thuis
• leerlingen leren gestructureerd
en systematisch van experts
• implementatie en begeleiding
door ervaren trainer
• digitaal vaardig worden
met wereldoriëntatie als
vertrekpunt
• we ondersteunen leerkrachten
met online training en webinars

• wereldoriëntatie
• kunst & cultuur
• topografie
• digitale geletterdheid
• burgerschapsvorming
• sociaal-emotionele ontwikkeling
• wetenschap & techniek
• programmeren

Tijdsreiziger

Ontdekker

Onderzoeker

Junior

keuze uit 8 schoolbrede thema’s

KERNDOELDEKKEND
5 thema’s per jaargroep
planning: 1 thema per periode*

KERNDOELDEKKEND
6 thema’s per jaargroep +
1 thema topografie
planning: 2 thema’s per periode*

keuze uit 7 thema’s

keuze uit meer dan 100 thema’s

keuze uit 8 schoolbrede thema’s

keuze uit 8 schoolbrede thema’s

“

Tijdsreiziger

Ontdekker

Onderzoeker

KERNAANBOD THEMA

3-4 weken

Voorbeeld: De Gouden Eeuw

minimaal 6-8 lessen

EXTRA: VERDIEPING

1-2 weken
minimaal 3-4 lessen

KERNAANBOD THEMA

6-8 weken
minimaal 6-8 lessen

EXTRA: VERDIEPING

1-2 weken
minimaal 3-4 lessen

Voorbeeld: Rembrandt in het
Rijksmuseum

Voorbeeld: Dieren om ons heen
(in de periode tot de herfstvakantie)

Voorbeeld: Overal natuur

“
GROEP 8
Dit ben ik

Poepweer

Dieren om ons heen

Uitzoeken maar!

Kalenders en feesten

Blij als een ei

Landen

Verzamelen

Hier woon ik

Onderweg

Jagers en boeren

Gouden eeuw

Weer en wind

Donder en bliksem

Weet wat je eet

Planten en dieren

Ontdek je buurt

Dat is mooi werk

Grieken en Romeinen

Op zoek naar vrijheid

Onze blauwe aarde

Onze groene aarde

GROEP 7
TOPO Kaart van je woonplek

GROEP 7
TOPO Nederland op de kaart

Veroveraars

Werken tot je er bij neervalt

Droge of natte voeten

Wind, water en vuur

Alles moet anders

Leven zonder Youtube

Werken in het buitenland

Werken waar je wilt

Nieuwe steden

Wereldoorlog en Holocaust

Onze kleine aarde

Onze eeuwige aarde

TOPO Europa op de kaart

TOPO De wereld op de kaart

VERRASSEN
Start iedere les met een
prikkelende vraag die je aan het
denken zet.

AFSLUITEN
Leerlingen delen wat ze geleerd
hebben! Van een vlog maken tot het
geven van een presentatie.

VERDIEPEN

ONTDEKKEN

ZO
WERKT
FAQTA

Leerlingen ontdekken in groepjes meer
over het onderwerp. Want samen leer
je meer!

COACHEN
Extra aandacht geven zodat de
leerkracht ziet dat hij als expert
wordt ingezet.

Leerlingen verrijken ieder thema met
een eigen onderzoek of ontwerp.

DOEN
Leerlingen passen toe wat ze
geleerd hebben. Denken, doen en
samenwerken, zo komt de kennis tot
leven.
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VERRASSEN

ONTDEKKEN

COACHEN

“Kinderen dronken bier in de Gouden Eeuw, wat denk je
dat hun ouders daarvan vonden?”

Duik letterlijk de Gouden Eeuw in en bezoek samen met
Diederik Jekel een scheepswrak uit die tijd.

Op het dashboard zie je precies welke leerlingen extra
uitdaging kunnen gebruiken en welke vastlopen.

Je start iedere les met een prikkelende vraag die je aan het
denken zet. Hiermee maak je de kinderen nieuwsgierig naar
het onderwerp. Met één vraag laat je zien dat alles met elkaar
samenhangt: 400 jaar geleden was alles anders, dus ook wat
kinderen dronken. Wat zou er nog meer voor leuks te leren zijn
over de 17e eeuw?

Leerlingen ontdekken in groepjes meer over het onderwerp.
Samen gebruiken ze één laptop of tablet. In deze les ontdekken
ze alles over het leven op een schip uit de 17e eeuw. Ze starten
met een duik naar een scheepswrak uit die tijd, het kompas en
leren over scheurbuik. Zo integreer je kennis over geschiedenis,
techniek en eten en drinken in één les.

Wat je ziet in de klas combineer je met wat je ziet op het
dashboard. Zo kun je beslissen welke leerlingen je extra
uitdaging geeft en welke je een handje helpt. Wij helpen je met
coachvragen: Bijvoorbeeld ‘Is peper nog steeds zo duur als in de
17e eeuw? Waarom wel of niet?’. Door kinderen aan het denken
te zetten, geef je ze de uitdaging die het leren nog leuker maakt.
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DOEN

VERDIEPEN

AFSLUITEN

Maak een kompas met een naald, een magneet en een
kurk. Hij werkt echt!

Doe een onderzoek naar iets waar jij enthousiast over
bent. Het mag alles zijn uit de 17e eeuw.

Deel wat je geleerd hebt! Neem een vlog op, geef een
presentatie of maak een ontwerp.

Je laat leerlingen toepassen wat ze geleerd hebben. Ze hebben
geleerd over de werking van een kompas, als onderdeel van het
leven op een schip. Nu brengen ze het in de praktijk. Laat ze in
groepjes een kompas maken met eenvoudige materialen. Ze
denken, doen en werken samen. Zou je met je eigen kompas
echt de weg kunnen vinden?

Wil je meer verdieping geven aan een onderwerp? Laat de
kinderen dan een onderzoek doen naar iets waar zij enthousiast
over zijn. Wij helpen je met een handig stappenplan voor het
onderzoek en andere handige tools. Heeft een leerling moeite
om een onderzoeksvraag te bedenken? Wij hebben een
onderzoek voorbereid: Rembrandt in het Rijksmuseum.

Laat kinderen delen wat ze geleerd hebben op een creatieve
manier. Wij helpen je met hulpbladen voor alles van het
opnemen van een vlog tot het geven van een presentatie. De
vormen zijn zo divers mogelijk, zodat iedere leerling zich kan
uiten op de manier die hij of zij het leukst vindt. Er zijn ook
toetsen beschikbaar die je digitaal of op papier kunt afnemen.
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1. Oriëntatie - Past Faqta bij onze school?

“

2. Kennismaking - We organiseren een uitleg en maken kennis met elkaar.
3. Uitproberen - Wil je nog een stap verder gaan? Een les uitproberen met
collega’s? We plannen een proefperiode.
4. Evaluatie - We evalueren de proefperiode en bepalen samen of Faqta
wel of niet bij jouw school past.
5. Implementatie - We plannen een implementatietraining en jullie gaan
van start. Ons klantsuccesteam staat voor jullie klaar.

1. Faqta geeft kleuters de ruimte voor eigen ontdekkingen en/of aanpak.
2. In de les is er beperkte instructie. Er is veel ruimte voor opdrachten
die de verbeelding prikkelen, de motorische ontwikkeling stimuleren,
waar kinderen leren verbanden te leggen en tevens gericht zijn op
kennisontwikkeling.
3. De onderwerpen liggen heel dichtbij de belevingswereld van de kinderen
en stimuleren spel en activiteiten.
4. De inbreng van de kinderen zelf is heel belangrijk. Daar geeft Faqta
ruimte voor.
5. Faqta differentieert voor de jongste en oudste kleuters.

Jagers en boeren

Gouden Eeuw

Jagers worden boeren

De Republiek

Grieken en Romeinen

Op zoek naar vrijheid

Oude beschavingen

De grote revoluties

Monniken en ridders

Eeuw van de
uitvindingen

Veroveraars

Werken tot je erbij
neervalt

Landen en steden

De wereld in brand

Nieuwe steden

Wereldoorlogen en
Holocaust

Op zoek naar verre
landen

De wereld wordt klein

Alles moet anders!

Leven zonder Youtube

Landschap

Ik weet de weg

Weer en landschap

Hoe is het daar?

Klimaat en landschap

Wonen

Kijk! hier woon ik

De mensen in
Nederland

Grenzeloos anders

Mensen van de wereld

Werken

Ontdek je buurt

Dat is mooi werk

Werken in het
buitenland

Werken waar je wilt

Reizen

Elke dag vakantie

Erop uit!

Op weg naar de zon

Vakantie ver weg

Cito 300

Kaart van je woonplek

Nederland op de kaart

Europa op de kaart

De wereld op de kaart

Lichaam

Buigen of barsten

Hoor ik dat goed?

Zo zie ik dat!

Snelweg door je lijf

Planten & dieren

Trucs uit de natuur

Planten en dieren

Ouder dan wij

Bloemetjes en bijtjes

Eten

Weet wat je eet

Van mond tot kont

Eten is energie

Gezond eten en leven

Weer

Weer en wind

Donder en bliksem

Droge of natte voeten

Wind, water en vuur

Aarde

Onze blauwe aarde

Onze groene aarde

Onze kleine aarde

Onze eeuwige aarde

Programmeren

Programmeren junior

Programmeren basis

Programmeren
gevorderd

Programmeren
gevorderd

Burgerschap

Leven in vrijheid!

Wie is de baas?

Onze democratie

Dit is Nederland

5 | Jagers en boeren

5 | Grieken en Romeinen 5 | Monniken en ridders 5 | Landen en steden

5 | Op zoek naar verre
landen

7 | Jagers worden boeren

7 | Oude beschavingen

7 | Nieuwe steden

7 | Alles moet anders

6 | Gouden Eeuw

6 | Op zoek naar vrijheid 6 | Eeuw van
uitvindingen

6 | De wereld in brand

6 | De wereld wordt
klein

8 | De Republiek

8 | Grote revoluties

8 | Wereldoorlogen en
Holocaust

8 | Leven zonder
Youtube

7 | Veroveraars

8 | Werken tot je erbij
neervalt

Geheim van geld

Geheim van geld

Geheim van geld

Geheim van geld

Magische media

Magische media

Magische media

Magische media

Klimaat, hoezo?

Klimaat, hoezo?

Klimaat, hoezo?

Klimaat, hoezo?

Reis door de ruimte

Reis door de ruimte

Reis door de ruimte

Reis door de ruimte

Groen moet je doen!

Groen moet je doen!

Groen moet je doen!

Groen moet je doen!

Verhalen en boeken

Verhalen en boeken

Verhalen en boeken

Verhalen en boeken

Kracht van muziek

Kracht van muziek

Kracht van muziek

Kracht van muziek

Kunst met een K!

Kunst met een K!

Kunst met een K!

Kunst met een K!
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