Boemerang tweede graad – deel 1
6 bundels. 6 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.







Zeven
Op zak
R&P
10-agers
Tigali's kater
Kriebels

Zeven
Iedere wereld zijn wonder

Thema-inhoud
Door intensief gebruik te maken van de atlas en door veelvuldig te
rekenen met de tijd, maken uw leerlingen een flitsende reis door tijd en
ruimte. Ze proeven van magische wereldse culturen en gaan op
ontdekking tussen de 7 oude en nieuwe wereldwonderen. Ieder
wereldwonder biedt hun de kans om kennis te maken met de betreffende
regio en zich te verdiepen in een aantal teksttypes.
In een notendop
De zeven wereldwonderen, magische getallen, de sterrenhemel, verhalen
van Duizend-en-een-nacht, de kalender, de Maya's en hun invloed op ons,
de krottenwijktoerist, de mysterieuze wereld van het Amazonewoud,
cityhopping in Rio ...
Hoofdcompetenties
Een periode of gebeurtenis situeren op en met de dynamische tijdbalk,
teksttypes herkennen en benoemen, tijdmaten correct gebruiken, rekenen
met het 60-delige stelsel, gevraagde gegevens in een tekst markeren, uit
een aantal aangeboden kaarten de meest passende kiezen en efficiënt
gebruiken ...
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Op zak
Dit ben ik
Thema-inhoud
In Op zak gaan uw leerlingen op zoek naar hun identiteit. De inhoud van
hun (broek)zakken en (hand)tassen verraadt meer over henzelf dan ze
vermoeden. Ze leren anders kijken (bijvoorbeeld naar schilderijen), maken
kennis met nieuwe leestechnieken en bestuderen de kaarten in hun
portefeuille. Naast hun identiteit is ook het beheer van hun (zak)geld een
belangrijke topic. Geld kan bijdragen tot geluk, maar mag zeker geen doel
op zich worden.
In een notendop
De elektronische identiteitskaart, de pasfoto, de bloedgroepkaart, de
leerlingenkaart, geld, de euro, zakgeld, de bankkaart, een bezoek aan de
bank ...
Hoofdcompetenties
Gevraagde gegevens in een atlas opzoeken en verwerken, je leesgedrag
afstemmen op het leesdoel en het soort tekst, vereenvoudigen, betalen en
teruggeven in euro, de totale prijs inschatten en berekenen, gegevens
verzamelen met een zoekmachine, ze opslaan en gebruiken in een
tekstverwerker, je zakgeld beheren ...

R&P
Mogen of moeten
Thema-inhoud
Wat als muziek in de oren klinkt, is in feite een heel ernstig thema. R&P
staat voor rechten en plichten, ruzie en peer mediation, rechtbank en
politie. Omgaan met regels en afspraken, opkomen voor je rechten,
conflicten bezweren, de dienstverlening van hulporganisaties en de politie:
stuk voor stuk heel herkenbaar én dus uitermate boeiend voor uw
leerlingen. De competenties die ze zich in deze bundel eigen maken,
kunnen ze bovendien dagelijks inzetten, zowel op school, thuis als in
de samenleving.
In een notendop
Kinderrechten, schending van rechten (ver weg en bij ons), conflicten,
bemiddelen bij conflicten, reageren in conflictsituaties, nuttige nummers,
de politie, rechtbanken, straffen ...
Hoofdcompetenties
Kinderrechten toepassen op je eigen omgeving en levenssituatie, duidelijk
en oprecht communiceren, percenten berekenen, een zakrekenmachine
gebruiken om berekende percenten te controleren, informatie op
betrouwbaarheid beoordelen, correct omgaan met formele en informele
afspraken en regels, gepaste hulp inroepen ...
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10-agers
Jong en hip

Thema-inhoud
Wat bekent 'hip' vandaag de dag? Waar houden jongeren zich mee
bezig? Wat spreekt hen aan? Wie is 'de jeugd van tegenwoordig'? Uw
leerlingen zullen zich in het thema 10-agers ongetwijfeld herkennen.
Dankzij deze bundel leren ze andersdenkende leeftijdgenoten 'anders'
bekijken.
In een notendop
Vrijetijdsbesteding, naamgeving, het beeld van jongeren in de pers, de
buurt, stijlen, jongerenculturen, muziek, kleding, multimediagebruik,
taalgebruik, waarden, normen, respect ...
Hoofdcompetenties
Verschillen en gelijkenissen tussen het leven vroeger en nu benoemen,
structuuraanduiders gebruiken om inhouden weer te geven in een
aangeboden schema, gegevens uit een tabel schematisch voorstellen,
interpreteren en relativeren, tabelgegevens vergelijken met andere
gegevens, kerngedachten van aangeboden multimediamateriaal
verwoorden, een bestaande checklist gebruiken, een realistische
taakplanning bij groepsopdrachten opstellen ...

Tigali's kater
Het is de schuld van de anderen
Thema-inhoud
In deze bundel gaan uw leerlingen helemaal op in Tigali's kater van Didier
Daeninckx. Tigali's kater is meer dan een kortverhaal. Het is een
leerschool over de pijn die onverdraagzaamheid en racisme veroorzaken.
Bij het lespakket hoort ook de dvd Vallen, naar het gelijknamige boek van
Anne Provoost. Ook dit meesterlijk vertelde verhaal tast de grenzen van
verdraagzaamheid af.
In een notendop
Gelijk en anders zijn, emigreren en immigreren, andere culturen en
godsdiensten, het OCMW, racisme, discriminatie, een bezoek aan de
bibliotheek ...
Hoofdcompetenties
Discriminatie herkennen en verwoorden in je eigen omgeving en de rest
van de wereld, over meningen en gevoelens schrijven, de omtrek en
oppervlakte van een vierkant en rechthoek berekenen in functie van
binnenhuisinrichting, informatiebronnen gericht kiezen en gebruiken,
gepaste hulp inroepen ...
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Kriebels
Hoofd op hol
Thema-inhoud
Het leven als jonge adolescent is niet altijd makkelijk. Je ligt overhoop
met jezelf, met je ouders, met je vrienden ... kortom, met de hele wereld.
De grote warboel in hun hoofd maakt uw leerlingen onzeker. Kriebels
loodst hen langs puistjes, lichaamsverzorging, relaties, vriendschap en
roze wolkjes. Door hun eigen leven met dat van anderen te vergelijken,
een kritische houding aan te nemen en hun bevindingen te relativeren,
merken ze dat de puberteit best wel een toffe periode is. Leuke
fragmenten uit het jeugdboek Tijger, tanga's en tongzoenen van Louise
Rennison zorgen voor de perfecte knipoog.
In een notendop
Puberteit, voeding, eetstoornissen, complexen, lichaamsverzorging,
holebi's, confrontaties met het thuisfront, privacy ...
Hoofdcompetenties
Je eigen leven met dat van anderen vergelijken, de hoofdgedachte van
een alinea herkennen, prijzen berekenen en vergelijken, werken met
verhoudingen en maateenheden, een gegeven website en andere
informatiebronnen verstandig en efficiënt raadplegen, je dagelijkse leven
kritisch bekijken en relativeren, je persoonlijke verzorging organiseren ...
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