Boemerang derde graad – deel 1
4 bundels. 4 thema's.
Stuk voor stuk uit het leven van jongeren gegrepen.
Om alle leerplandoelstellingen te bereiken, doorloopt u het best het volledige pakket bundels
in de onderstaande volgorde.





Gezond genieten
Feit en fictie
Zo en anders
Kop en munt

Gezond genieten

Thema-inhoud
Genieten hoeft niet duur te zijn. En je doet dit het liefst met mate, zowel
geestelijk als fysiek. Gezond genieten leert uw leerlingen kritische
keuzes maken in een wereld waar ze dagelijks in de verleiding worden
gebracht om te experimenteren met roken, drugs en alcohol.
Hoofdcompetenties
Eenvoudige informatie schriftelijk formuleren en structureren,
cijfergegevens schematiseren en visualiseren, relevante informatie
selecteren en er op een correcte manier naar verwijzen, een kritische
levenshouding aannemen, inzicht krijgen in gezondheidszorg en
gezondheid ...

Feit en fictie

Thema-inhoud
Het onmetelijke heelal is een grondige verkenning waard. Om van de
mysterieuze plekken op onze aardbol nog maar te zwijgen. Gooi
wetenschap, ruimtevaart en mysterie bij elkaar en je krijgt een heerlijke
dosis sciencefiction en fantasy, verteld in een rits bekende en minder
bekende boeken.
Hoofdcompetenties
Een figuur op schaal tekenen, rekenresultaten met grote getallen
controleren, een mindmap opstellen, een kritische kijk- en luisterhouding
aannemen ...
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Zo en anders

Thema-inhoud
Communicatie is een complex gegeven: erg tijdsgebonden, gebaseerd op
onderlinge afspraken én afhankelijk van persoonlijke smaak. In deze
bundel ontdekken uw leerlingen dat de manier waarop wij nu samenleven
niet zomaar uit de lucht is komen vallen, maar een oorsprong heeft in het
verleden.
Hoofdcompetenties
Een schriftelijk verslag opbouwen, een eenheidsprijs of prijs per persoon
berekenen, een handleiding met foto's volgen en opbouwen, een
mondelinge presentatie voorbereiden en uitvoeren, historische gegevens
op een tijdlijn plaatsen ...

Kop en munt

Thema-inhoud
Uw leerlingen gaan op digitale wereldreis. Ze maken kennis met de
enorme multiculturele diversiteit en de nijpende wereldproblemen. Als
voorbereiding op de werkvloer én de grote vakantie is Kop en munt de
ideale bundel om het vijfde leerjaar mee af te sluiten.
Hoofdcompetenties
De sociale wetgeving voor jobstudenten kennen, solliciteren via e-mail,
een juiste en betrouwbare bron vinden en raadplegen, rekenen met
vreemde valuta, een beperkt budget beheren tijdens een vakantie ...

e

Thema’s Boemerang 3 graad – deel 1 – p. 2

