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Informatie zoeken is één van de fundamenten 
van TopOntdekkers. Daarom zijn er binnen 
TopOntdekkers pakketten met kindvriendelijke
informatiebronnen verkrijgbaar. 

Kindvriendelijke zoekmachine
Een uitgebreide kindvriendelijke zoekmachine 
waar eenvoudig gezocht kan worden op 
trefwoorden. 

Online lezen 
Digitale informatieboekjes voor de hele school.

Boekenpakket
Een boekenpakket dat aansluit op de thema’s 
binnen de methode voor alle groepen. 
           

Het bevat doorlopende leerlijnen van groep 1 t/m 8, maar is ook vanaf groep 3 of groep 5 
in te zetten. Dat wordt bepaald door de visie van de school. Elke twee jaargroepen kent 12 
overeenkomstige thema’s. Deze thema’s bevatten onderwerpen uit de vakgebieden 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en mens en maatschappij. 

Elk thema bevat 15 opdrachtkaarten waarbij de ontwikkeling van de vaardigheden centraal 
staat. De informatie en kennis die nodig is om de opdrachten te maken zijn een middel om 
deze vaardigheden te ontwikkelen. Denk aan vaardigheden zoals informatie opzoeken,
verwerken, communiceren en samenwerken.

Extra modules
TopOntdekkers kun je samenstellen naar de wensen en de visie van de school. 
Het basispakket TopOntdekkers 1 t/m 8 dekt alle kerndoelen voor het zaakvakonderwijs. 
Wil je als school extra aandacht bieden aan de vakken geschiedenis, topografie en natuur 
en techniek? Of aan dramalessen? Breid je pakket dan uit met de extra modules.

Ontdekkend en onderzoekend leren met de hele school? 
Dat kan met TopOntdekkers! 

TopOntdekkers is een thematische zaakvakmethode voor de groepen 1 t/m 8. Leerlingen leren 
zichzelf kennen en ontdekken de wereld. Door thematisch onderwijs te combineren met leuke 
werkvormen komen de leerlingen tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden. 
TopOntdekkers is gebaseerd op:

Extra modules

TopCanon Verdieping op geschiedenis pag. 6

TopTopo Software voor topografie pag. 7

TopTechneut Verdieping op techniek pag. 7

TopDrama Uitbreiding voor dramalessen pag. 7

 • Geïntegreerd zaakvakonderwijs 

 • Zelfontdekkend leren 

 • Thematisch concentrisch werken

 • Meervoudige intelligentie 

Er zijn opdrachtkaarten voor groep 1 t/m 8. 
Deze kaarten zijn per thema verpakt in 
handige mappen, voor een optimaal gebruik 
van de methode. 

TopOntdekkers 1/2 en 3/4 heeft een volledig 
leerkrachtgestuurde manier van werken.
De leerkracht introduceert de kaart, waarna 
de leerlingen gaan werken met opdracht A en 
opdracht B.

Bij de groepen 5 t/m 8 gaan de leerlingen 
zelfstandig aan de slag met de opdrachtkaarten. 
Ze kiezen een opdrachtkaart uit en maken de 
verwerking. Hierbij is de leerkracht de coach.

Onderdelen van TopOntdekkers

TopOntdekkers bevat een rijke digitale 
leeromgeving. Hierin zijn de volgende 
onderdelen verwerkt:

• Opdrachtkaarten
• Doelenkaarten
• Werkbladen
• Video’s
• Artikelen
• Hulpkaarten
• Kindvriendelijke digitale bronnen 

Ontdek TopOntdekkers

Thema’s van TopOntdekkers

Thema 1: Vakantie en verkeer Thema 5: Boerderij Thema 9: Natuur en seizoenen

Thema 2: Huis en thuis Thema 6: Beestenbende Thema 10: Mens en lichaam

Thema 3: School en werk Thema 7: Vriendschap en cultuur Thema 11: Wetenschap en techniek

Thema 4: Vroeger en nu Thema 8: Voeding en sport Thema 12: Nederland en de wereld

1. Opdrachtkaarten

2. Digitale leeromgeving

3. Informatiebronnen

 • 21e eeuwse vaardigheden 

 • Focus op planning en reflectie

 • Product- en procesbeoordeling

 • Doorlopende leerlijn
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TopOntdekkers richt zich vanuit haar visie meer op een  
procesbeoordeling en een beoordeling op vaardigheden. Door hier 
steeds na elk thema op te reflecteren, krijgen de leerlingen inzicht 
in hun eigen ontwikkeling en kunnen ze deze sturen door nieuwe 
doelen te stellen.

Introductie van het nieuwe 
thema met de hele school of 
klas. 

Werkwijze:
• Leerkracht kiest een kaart
• Opdracht A klassikaal 
• Opdracht B doet de leerling 

alleen, in tweetallen of in 
groepjes

• Leerling kiest, indien er tijd 
over is, één extra opdracht 
naar keuze die aansluit op 
eigen leervoorkeuren

Kijkmiddag waarbij leerlingen 
hun eindproducten 
tentoonstellen en toelichten.

Tijdsinvestering per week: 2 x 1 uur TopOntdekkers per week

Tijdsinvestering per week: 3 x 1 uur of 2 x 1,5 uur TopOntdekkers per week

In de praktijk

Om de keuzevrijheid en de ontwikkeling van de vaardigheden te managen wordt er in groep 
5/6 en 7/8 gebruik gemaakt van het werkschrift. Bij elk thema wordt het werkschrift op drie 
onderdelen ingezet:

In het werkschrift houden de leerlingen bij welke kaart ze maken, welke leerdoelen ze voor 
zichzelf stellen en welke planning gehanteerd wordt. Voornamelijk tijdens het samenwerken 
leidt een duidelijke taakverdeling en planning het proces in goede banen. 

Binnen het thema zoeken leerlingen in tweetallen of groepjes naar 
een onderwerp waar ze een onderzoek naar willen gaan doen. 
Het stappenplan dat opgenomen is in het werkschrift zorgt ervoor 
dat een leerling zonder uitgebreide onderzoeksvaardigheden een 
cyclus kan doorlopen.

Groep 1 t/m 4

Introductie van het nieuwe 
thema met de hele school of 
klas.

Formuleren van persoonlijke 
doelen op:

• Nieuw onderwerp 
Wat wil ik leren?

• Vaardigheden 
Wat wil ik bereiken? 

Keuzevrijheid en eigenaarschap 
staan centraal.

De leerling:
• kiest een kaart
• vult de planning in
• voert de opdracht uit 

Minimaal drie kaarten per thema 
om de kerndoelen te dekken.

Klein en meetbaar onderzoek 
van twee lessen over een  
zelfgekozen onderwerp binnen 
het thema.

Leerlingen presenteren één van 
hun eindproducten aan de klas.

Evaluatie en reflectie 
n.a.v. persoonlijke doelen.

Week 1 Introductie Week 1 t/m 5 Opdrachtkaarten Week 6 Onderzoek & afsluiting

Groep 5 t/m 8

Werkschrift

Toetsing

TopOntdekkers kan aangevuld worden met een reflectie- 
en toetsmodule, voor een optimale afsluiting van elk thema.

Toetsen op kennis
TopOntdekkers heeft een digitale module voor het toetsen 
op kennis, zodat je naast de beoordeling op het proces en 
eindproduct ook kennis kunt toetsen na elke opdrachtkaart.

Reflecteren op vaardigheden
Een uitgebreide reflectiemodule maakt het mogelijk om 
reflectiegesprekken te voeren tussen leerkracht en leerling en 
de ontwikkelingen hiervan digitaal vast te leggen. Er ontstaat 
dan een reflectieportfolio met een ontwikkelingscurve die 
verschillende vaardigheden en competenties zoals 
samenwerken, zelfredzaamheid en goed plannen inzichtelijk 
maakt. Zo biedt het reflectieportfolio een prachtig overzicht 
van de ontwikkeling van de leerling door de jaren heen. 

Week 1 Introductie Week 1 t/m 5 Opdrachtkaarten Week 6 Afsluiting

1. Planning

2. Onderzoek

3. Reflectie

Minimaal drie kaarten per thema 
om de kerndoelen te dekken.
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Met de oefensoftware kan de leerling spelenderwijs 
topografische kennis oefenen en toetsen. De  
kaarten zijn onderverdeeld in Nederland, Europa en 
de wereld. Het digitale programma sluit aan bij alle 
aardrijkskundemethoden. In de leerkrachtmodule 
kan de leerkracht oefeningen en toetsen klaarzetten 
en hebben ze inzicht in de resultaten van de  
leerlingen. 

TopCanon is een module voor groep 5 t/m 8 om 
naast TopOntdekkers extra aandacht te geven aan 
geschiedenis.
  
Werkwijze in het kort: 
•  De leerling kiest een kaart
• De leerling werkt zelfstandig of in tweetallen 
•  De verwerking per kaart duurt 1 á 2 lessen
•  De verwerking van elke opdracht wordt in het  

TopCanon doeboek gedaan 

TopCanon tijdlijn
Een overzichtelijke tijdlijn op schaal waarin alle tijdvakken duidelijk te zien zijn. Onder elk 
tijdvak staan nummers, deze komen overeen met de nummers van de opdrachtkaarten. Bij 
elke afgeronde kaart wordt er klassikaal een sticker geplakt op de tijdlijn. Zo groeit de tijdlijn 
met de klas mee, van groep 5 t/m 8. Elke groep 5 start met een eigen nieuwe tijdlijn. Om de 
tijdlijn op te hangen in de klas is er een ophangsysteem beschikbaar.
 

Opdracht A - Tweetallen - 1 les

• Pak de torens die jullie hebben gemaakt bij de basistechniek. 
• Maak een loopbrug van papierstroken naar de andere toren.

Opdracht B - Tweetallen - 2 lessen 

• Maak een knikkerbaan om de toren heen. 
• Gebruik de tekeningen B en C op de hulpkaart.

Opdracht C - Groepjes - 3 lessen

• Bouw een stad van de toekomst met wolkenkrabbers. Maak balkons of een zwembad op het dak. 
• Bespreek met elkaar de volgende vragen:  

- Komen er ook broeikassen en een aanlegsteiger als de toren in het water staat?  
- En hoe laat je dan de hond uit?  
- Hoe kom je bij je vrienden die in de toren tegenover die van jullie wonen?  
- Waar zou je kunnen spelen?  
- Komen er een school of winkels?  
- Bedenk zelf nog meer vragen.

© 2020 Kids Learning BV - Nadruk is in iedere vorm verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Opdrachten 

Wolkenkrabber
Kaart 15/6

Groep

Lars en Lotte zitten op de achterbank van de auto. In de verte zien ze de Arena 
en een hoog kantoorgebouw. “Hoog, hȅ, die Arena? Nog hoger dan die 
wolkenkrabber daarachter.” “Niet waar,” zegt Lotte, “die staat verder weg.” “Ik 
kan wel een veel hogere toren van papierstroken bouwen,” zegt Lars, “dat heb ik 
op school geleerd. Juf deed een verdieping voor en wij mochten de hele middag 
bouwen. We moesten maar roepen als we bij het plafond waren. Problemen 
moesten we zelf maar oplossen. Juf kon niet gestoord worden. Later waren de 
ouders bij de oudergesprekken onder de indruk van alle mooie torens.”

Op welke manier zou je met papier een toren kunnen bouwen? 

3

Materialen

4

• Hulpkaart
• Papierstroken van 4 x 12,5 cm
• Lijm
• Schaar
• Vouwblaadje voor ondergrond

Wolkenkrabber
Kaart 15/6

Groep

Sleutelwoorden

1

2

Basistechniek 
 

Kijk goed naar de tekening A op de hulpkaart. 

Maak een verdieping van een toren. Doe het zo: 
- Vouw een strook dubbel. 
- Zet één kant rechtop.
- Vouw vier stroken.
- Leg eerst een vierkant op het vouwblaadje en plak ze vast. Let op dat de hoeken tegen elkaar komen.
- Vouw nog vier stroken.
- Lijm de stroken in de hoeken. Plak de stroken aan elkaar. Je hebt nu een kubus. 

Bouw de volgende verdiepingen om een zo hoog mogelijke toren te bouwen.

Vergelijk de hoogste toren van de klas met de lagere torens.  
Hoe komt het dat sommige torens scheef staan of zijn omgevallen? Verbeter je toren. 

Bereken hoeveel stroken je nodig hebt voor een toren van 2, 3, 5, 8 en 9 verdiepingen. 

Toren
Wolkenkrabber
Stevigheid
Constructie
Verbinding 
Etage / Verdieping 
Oppervlak
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Toren bouwen - Individueel - 1 les

TopTopoTopCanon

Jagers en boeren Grieken en Romeinen Monniken en ridders Steden en staten Regenten 
en vorsten

Pruiken en
revoluties

Burgers en 
stoommachines

Wereld-
oorlogen

Televisie en 
computer

Ontdekkers en 
hervormers
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Hunebedden
1

Top Canon

De Romeinse Limes2

Top Canon

Hebban olla vogala5

Top Canon

De Hanze7

Top Canon

Karel V9

Top Canon

De VOC13

Top Canon

Slavernij23

Top Canon

Koning Willem I28

Top Canon

De Eerste 
Wereldoorlog35

Top Canon

Willem Drees41

Top Canon

TopCanon 

TopDrama

TopDrama is een houten kist met 30 leuke 
opdrachtkaarten bestaande uit drie 
categorieën: wie-wat-waar en zes 
beschrijfbare kaarten. Een leerling kiest uit 
elke serie een kaart en op basis van deze 
kaarten wordt een situatie uitgebeeld.
Mede door verschillende lesvoorstellen kan 
er oneindig gevarieerd worden.

TopTopo

Extra modules

TopTechneut

Techniek op school van groep 1 t/m 8? Kies 
dan voor TopTechneut. Voor elke groep  
uitdagende opdrachtkaarten, die eenvoudig 
inzetbaar zijn naast TopOntdekkers. Ideaal 
voor een verdieping in de plusklas, of een 
verbreding van je knutselles. Word een
echte TopTechneut!

TopOntdekkers implementatie

TopOntdekkers kan via onze organisatie worden geïmplementeerd.  
Dit implementatietraject wordt op uw school georganiseerd, waarbij de 
missie en visie van de school het uitgangspunt is. TopOntdekkers kan 
zowel programmagericht als ook ontwikkelingsgericht worden ingezet. 
Graag informeren we u ten aanzien van de mogelijkheden.

Mappenset
Alle 50 onderwerpen  
binnen TopCanon hebben 
een eigen opdrachtkaart 
die zelfstandig door de 
leerling gedaan kan  
worden. Deze opdracht-
kaarten zitten in een  
mappenset die handig  
gesorteerd zijn per tijdvak.  

Doeboek
Elke keer wanneer de 
leerling een kaart kiest, 
maakt hij/zij de verwerking 
in het doeboek. De ene 
keer is dat een mindmap, 
de andere keer een collage. 
Hier wordt van groep 5 t/m 
groep 8 in gewerkt zodat 
het een geschiedenis-
portfolio wordt. 

Digitale omgeving
Bij TopCanon zit een rijke 
digitale omgeving. Hierin 
zijn alle opdrachtkaarten 
digitaal te openen. Ook zijn 
hier doelenkaarten, filmpjes, 
gefilterde internetbronnen 
en afbeeldingen te vinden. 
Deze bronnen zijn nodig om 
de opdrachten te kunnen 
maken.  
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Artikelnr. Materiaal Groep 1/2

500563 TopOntdekkers 1/2 - digitaal

500575 TopOntdekkers 1/2 - mappenset

500611 TopOntdekkers - boekenpakket 1/2

500635 TopOntdekkers 1/2 - materiaalpakket

Artikelnr. Materiaal Groep 3/4

500566 TopOntdekkers 3/4 - digitaal

500578 TopOntdekkers 3/4 - mappenset

500614 TopOntdekkers - boekenpakket 3/4

Artikelnr. Materiaal Groep 5/8

500569 TopOntdekkers 5/6 - digitaal

500581 TopOntdekkers 5/6 - mappenset

500572 TopOntdekkers 7/8 - digitaal

500584 TopOntdekkers 7/8 - mappenset

500617 TopOntdekkers - boekenpakket 5/8

500632 TopOntdekkers - werkschrift (in 5-voud)

500608 TopOntdekkers - Reflectie- en toetsmodule 5/8

Artikelnr. Extra modules

500638 TopOntdekkers - TopCanon digitaal

500587 TopOntdekkers - TopCanon mappenset

500590 TopOntdekkers - TopCanon tijdlijn (incl. stickers)

500593 TopOntdekkers - TopCanon tijdlijn ophangsysteem

500665 TopOntdekkers - TopCanon doeboek

500599 TopOntdekkers - TopTopo (per 30 leerlingen)

500602 TopOntdekkers - TopTopo leerkracht

500620 TopOntdekkers - TopDrama

500644 TopOntdekkers - TopTechneut digitaal

500605 TopOntdekkers - TopTechneut mappenset

500629 TopOntdekkers - Starterstraining 

302208 Onlineklas - Bibliotheek startpakket

315602 Van Dale junior woordenboek online

315196 Onlineklas Winkler Prins  

302205 Onlineklas lezen - digitaal

Verrijk TopOntdekkers 
met gastlessen

Verrijk de les met behulp van gastlessen, neem 
bijvoorbeeld contact op met Cor Lubbers van de 
Dierenambulance. Leuk als introductie van het thema 
beestenbende. Neem contact met ons op via tel: 
0546 55 65 05 voor lessen over de dierenambulance.

Wij geven met plezier een vrijblijvende presentatie 
over TopOntdekkers om u te informeren. Neem 
contact met ons op via tel: 0546 55 65 05 of via 
e-mail: info@kidslearning.nl. 

Nieuwsgierig geworden? Volg ons op:

facebook.nl/kidslearningNL

instagram.com/kidslearning.nl

twitter.com/kidslearningNL

linkedin.com/company/kids-learning

Productoverzicht 


