
 
Blink Wereld in een combinatiegroep 7/8  
 
 
 
Ook in een combinatiegroep 7/8 kun je de methodes prima gebruiken. Door de manier van werken – niet 
uitgaan van tekstverklaren, maar van zelf ontdekken – is het verschil in niveau tussen de kinderen van 
groep 7 en 8 geen probleem. Je kunt daarom dezelfde les – of deze nu uit groep 7 komt of uit groep 8 - 
geven aan een combinatiegroep en hoeft de klas niet te splitsen.  
 
Wij adviseren dan wel om de thema’s in een andere volgorde aan te bieden. De reden hiervoor is dat in de 
thema’s van groep 8 onderwerpen herhaald en toegepast worden die in groep 5 tot en met 7 aan bod zijn 
gekomen. Door het veranderen van de volgorde wordt de stof logischer verspreid over groep 7 en 8. 
Het veranderen van de volgorde van de thema’s is echter niet per se noodzakelijk. In de thema’s van groep 
8 wordt namelijk altijd nog even expliciet behandeld wat in voorgaande jaren aan bod is gekomen.  
 
Hieronder staat per methode aangegeven wat de geadviseerde volgorde is. 
We hebben uit de in totaal acht thema’s van groep 7 en 8 twee nieuwe ‘pakketten’ samengesteld. Deze 
pakketten kunnen om het jaar met de gehele klas gedaan worden.  
 
 
Blink Wereld – natuur & techniek 
 
Pakket A - groep 7/8 
 

7.1  Puur natuur Indeling planten- en dierenrijk 2: verscheidenheid en eenheid. 
 

8.1  Extreme natuur Op ontdekkingsreis met National Geographic Junior. Herhaling en 
toepassing kerndoelen planten- en dierenrijk en ecologie. 

7.2  Het proefjeslab Natuurkundige verschijnselen 2: vaste stoffen, gassen, licht en kleur. 
 

8.3  Waanzinnige experimenten Proefjes doen met een programmamaker. Herhaling en toepassing 
kerndoelen natuurkundige verschijnselen. 

 
Pakket B - groep 7/8 
 

7.3  Seks enzo Het lichaam 2 & Voortplanting planten- en dierenrijk: voortbestaan 
van de soorten. 

8.2  Slimme sporters Het lichaam -Trainen met een topsporter. Herhaling kerndoelen het 
lichaam. 

7.4  Lekker stevig Techniek 3 – Technische principes. 
 

8.4  Flitsend design Ontwerpen als een Dutch designer. Herhaling kerndoelen milieu en 
techniek. 
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Blink Wereld - aardrijkskunde 
 
Pakket A - groep 7/8 
 

7.1  Krachten der aarde 
 

Aardlagen en landschap 

7.2  Klimaatkwesties 
 

Klimaat en landschap 

8.1  Zoom in op Afrika 
 

Afrika (met o.a. herhaling klimaat en landschap) 

8.3  Soaps en samba 
 

Zuid-Amerika (met o.a. herhaling landschap) 

 
Pakket B - groep 7/8 
 

7.3  Samen sterk 
 

Samenwerking in Europa 

7.4  Wereldwijd verbonden 
 

Globalisering en handel 

8.2  Amerika, land of hope and dreams 
 

Noord-Amerika (met o.a. herhaling globalisering) 

8.4  Kleurrijk India 
 

Azië (met o.a. herhaling globalisering) 

 
 
Blink Wereld - geschiedenis 
 
Pakket A - groep 7/8 
 

7.1  De Eerste Wereldoorlog 
 

tijdvak 9 

7.2  De Tweede Wereldoorlog 
 

tijdvak 9 

8.1  Geschiedenis als theater 
 

herhaling en toepassing tijdvakken 3, 4, 5 en 6 

8.3  Eeuwige portretten 
 

herhaling en toepassing tijdvakken 2, 3, 5, 6, 7 en 8 

 
Pakket B - groep 7/8 
 

7.3  Nederland in opbouw 
 

tijdvak 10 

7.4  De wereld in twee blokken 
 

tijdvak 10 
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8.2  Eigenwijze burgers 
 

herhaling en toepassing tijdvakken 7, 8, 9 en 10 

8.4  Wondere wereld 
 

herhaling en toepassing tijdvakken 1, 2, 4 en 5 

 


