
Naam : plus.mundo

Te verkrijgen: 

uitgeverij die Keure                     

Richtprijs: 115 euro/box

Materiaal :

Per leerjaar zijn er 9 werkboekjes voor de leerlingen. De boekjes zijn in kleurendruk en 
behandelen verschillende thema’s. Er is telkens hetzelfde werkboekje als correctiesleutel.     
De bijlagen bestaan uit prachtige illustraties op stevig karton.                                                   
Het geheel is telkens opgeborgen in een handige, aantrekkelijke plastieken opbergbox.

Aan plus.mundo voor 1ste en 2de leerjaar wordt door de uitgeverij nog gewerkt.

                                                              

Inhoud : 

Per leerjaar zijn er 9 werkboekjes + correctiesleutelboekjes over diverse thema’s :

Voor het 3de leerjaar :

- Ik kom uit een ei

- Feest

- De tijd vliegt

- Echte Amerikanen

- Het bos in

- Dagelijks brood

- Eeuw en oud

- Wegwijs in je atlas

- De Olympische spelen       
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Voor het 4de leerjaar : 

- Op stap met een archeoloog

- Steen voor steen

- Water, bron van leven

- Nachtdieren

- Ave Caesar

- Toerist in eigen land

- Kriebelbeestjes onder de loep

- Het staat in de krant

- SOS, de hulpdiensten
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Voor het 5de leerjaar :

- Piramides in midden- en Zuid-Amerika

- Dit is Belgisch

- 3…2…1… Go Galaxy !

- Over frietjes en pralines

- Speel een spel

- Een duik in de diepzee

- Beestenbende

- Bruggen

- Uitvinders gezocht !
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Voor het 6de leerjaar :

- Leven in de donkere middeleeuwen

- Aan de macht !

- Ontdekkingsreizigers

- Wordt onze Aarde heet ?

- Aardige feiten en records

- Kunst met een grote K

- Codetaal

- Bloed onder de loep

- De zeven wereldwonderen
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Bespreking :

Bij elk werkboekje worden diverse werkvormen van de kinderen gevraagd :

- Informatie opzoeken in boeken of op internet

- Geven of opstellen van eigen meningen en ideeën via open opdrachten

- Studerend lezen en tekstbegrip

- Het maken van een eigen creatieve presentatie of werkstuk

- …

Inhoudelijk is het héél duidelijk dat er dieper ingegaan wordt op de thema’s dan in gewone 
lessen van wereldoriëntatie. Waar die gewone lessen meestal ophouden bij de basiskennis 
over een bepaald onderwerp, gaat men hier telkens nét iets gedetailleerder in op de zaken. 
Nét dat tikkeltje meer waarop hoogbegaafde kinderen soms zitten te wachten… Nét nog wat 
verder in tijd, ruimte, natuur,…                                                                                                
Ook wat de taal betreft, is er toch wel een behoorlijk hoog niveau vast te stellen. Zo wordt 
toch verondersteld dat kinderen van een 3de en 4de leerjaar al een hoog leesniveau 
beheersen.

Met plus.mundo is het perfect mogelijk om leerlingen zowel zelfstandig als in kleine groepjes 
te laten werken. Ook kan men de mappen van plus.mundo zonder probleem gebruiken los 
van elke gebruikte methode in de klas. De mappen zijn niet noodzakelijk leerjaargebonden, 
wat zeker de bruikbaarheid ervan vergroot.

De opdrachten in de werkboekjes zijn uitdagend en complex waardoor van hoogbegaafde 
kinderen een echte inspanning gevraagd wordt. Doorzettingsvermogen is een belangrijk 



aspect hierbij ! Zeker de creatieve knutstelopdrachten zijn niet altijd eenvoudig : vb. bouw 
een brug met enkel papier en lijm die een halve meter moet overspannen en het gewicht van
10 autootjes moet kunnen dragen. Bij zulke opdrachten wordt er serieus beroep gedaan op 
het creatief denkvermogen van de hoogbegaafde kinderen !

In de bijlagen vindt men telkens op stevig karton afbeeldingen of kaarten die groter worden 
weergegeven dan in de werkboekjes. Dit is zeker nuttig ter ondersteuning van bepaalde 
opdrachten.

Enkele opmerkingen van leerlingen :

“Eindelijk eens serieus doorwerken rond een bepaald thema.” (4de lj. Ave Caesar !)

“We werkten met een groepje van drie. Het opzoekwerk op internet was interessant, want in 
de gewone lessen van wero weten we dikwijls al bijna alles… We merkten ook dat we tijdens
dat opzoeken van informatie op internet soms nog op verdere interessante dingen botsten. 
Dan maakten wij er nog een extra blaadje bij.” (6de lj. Bloed onder de loep)

“Ik heb het gevoel dat ik eindelijk eens iets bijleerde…”(3de lj. De Olympische spelen)

“De knutselopdracht vonden we echt cool… Eerst vanalles berekenen, plannen enzo en 
daarna écht aan de slag !” (5de lj. Bruggen)

“Ik zit al te wachten op het volgende boekje…”(3de lj.)

“In de box van het vijfde leerjaar zaten 2 boekjes die aansloten bij het werothema dat wij in 
de klas in het vierde leerjaar kregen. We mochten van de juf met een groepje aan die 2 
boekjes werken. Leuk dat zoiets mocht.”(4de lj. Dit is Belgisch + over frietjes en pralines)

“De thema’s zijn heel verschillend en afwisselend. Dat maakt het boeiend. Nu eens iets over 
geschiedenis, dan eens iets over de natuur, iets over de aarde,…”(6de lj.)

                                                                                                                                                                       

Eindbesluit :

Plus.mundo bestaat uit telkens 9 uitdagende werkboekjes met diverse thema’s per leerjaar 
waarbij hoogbegaafde kinderen via opzoekwerk en allerlei, soms complexe en moeilijke  
opdrachten eens dieper kunnen ingaan op de aangeboden leerstof. Een flinke portie 
doorzettingsvermogen en planning zijn doorgaans vereist bij het werken met de plus.mundo 
boekjes. 

De werkboekjes van plus.mundo zijn breed inzetbaar, los van de gebruikte methode in de 
klas. Een “must have” om eens te verdiepen en te verbreden voor wereldoriëntatie !

                                                                                                                                         

Werkgroep didactiek Bekina


