BLINK LEZEN EN BLINK WERELD GEINTEGREERD – OVERZICHT THEMA’S
LET OP: INVULLING THEMA’S BLINK LEZEN NOG ONDER VOORBEHOUD

GROEP 4 – BLINK LEZEN 4 & BLINK WERELD GEINTEGREERD 3-4A
Blink Lezen gefaseerd beschikbaar in schooljaar 2021-2022
BLINK WERELD GEINTEGREERD
Pakket 3/4 A
Ruimtereizigers
Vanuit de ruimte ziet de wereld er spectaculair
uit! Wat is er nog meer te zien in de ruimte? En
wie waren de eerste ruimtereizigers?

BLINK LEZEN Groep 4
Verschijnt gefaseerd in 21/22
Ruimtewezens
Is er leven op andere planeten? Hoe leven en
praten ruimtewezens? En wat zouden zij over
de aarde willen weten?

Periode 2 –
Vanaf herfstvakantie tot
kerst

Gezellige tradities
Als de dagen donkerder worden eten we
erwtensoep en pepernoten en vieren we
Sinterklaas en Kerst. Waarom eigenlijk?

Periode 3 –
Vanaf januari tot
voorjaarsvakantie

Bouwen maar!
Mensen zijn bouwers. Maar iedereen woont
verschillend! Waarom eigenlijk? En wat komt er
allemaal kijken bij het bouwen van een huis?

Verhalenvertellers
Over de hele wereld en in alle tijden worden
verhalen verteld. Bijvoorbeeld Anansi, 1001
nachten, Russische sprookjes en de
dierenverhalen van de Aboriginals.
Avontuur in de buurt
Wat kom je allemaal tegen als je gaat struinen
in je omgeving? Huizen, mensen, dieren,
planten; alles komt langs.

Periode 4 –
Vanaf voorjaarsvakantie tot
meivakantie

Handige uitvinders
Mensen zijn slimme uitvinders! Maar hoe kom
je erop? Wie bedacht de balpen of het
theezakje? En hoe zit een fietsbel eigenlijk in
elkaar?

Ontdekkers
Ontdek de wereld door de ogen van
bijzondere mensen zoals kunstenaars,
avontuurlijke reizigers en stammen in andere
delen van de wereld.

Periode 5 –
Vanaf meivakantie tot
zomervakantie

Hallo wereld!
Op de wereld vind je allerlei culturen. Hoe
begroeten mensen in andere landen elkaar?
Welke spelletjes spelen ze?

Allemaal mensen
Ga mee op een ontdekkingstocht over de
aarde en ontdek dat mensen overal anders
leven.

Periode 1 –
Start schooljaar tot de
herfstvakantie

GROEP 5 en 6 – BLINK LEZEN 5/6A & BLINK WERELD GEINTEGREERD 5/6A
PAKKET A BLINK LEZEN gefaseerd beschikbaar in schooljaar 2021-2022
BLINK WERELD GEINTEGREERD
Pakket 5/6 A

BLINK LEZEN
Pakket 5/6A
Verschijnt gefaseerd in 21/22

Periode 1 –
Start schooljaar tot de
herfstvakantie

Aardse extremen
Welke extremen zijn er allemaal op de aarde?
En hoe ontstaan vulkanen, aardbevingen en
tsunami’s?

Rampzalige gebeurtenissen
De tsunami, de uitbarsting van de Vesuvius,
de bosbranden in Australië en andere rampen
worden door de ogen van kinderen bekeken.

Periode 2 –
Vanaf herfstvakantie tot
kerst

Ik hou van Holland
Wat is echt Nederlands? Welk beeld hebben we
van typische Nederlanders? En klopt dit wel?

Hollands glorie
Waar blinkt Nederland in uit? Waar zijn we
trot op en waarom eigenlijk? Over glorieuze
momenten in de geschiedenis van Nederland.

Periode 3 –
Vanaf januari tot
voorjaarsvakantie

Stadsmakers
Waarom wonen mensen in steden? Hoe zou
jouw ideale stad er uitzien?

Stadse fratsen
Hoe leven mensen en dieren in de stad? En
tegen welke problemen lopen ze aan?

Periode 4 –
Vanaf voorjaarsvakantie tot
meivakantie

Wonderlijke uitvindingen
Hoe weten wij wat we nu weten? Bekijk diverse
uitvindingen, leer van wat dieren doen en doe
zelf proefjes.

Te gekke uitvindingen
Uitvindingen met een onverwachte wending.
Uitvindingen die anders gebruikt worden dan
het oorspronkelijke doel of die iets anders
doen dan de maker had bedacht.

Periode 5 –
Vanaf meivakantie tot
zomervakantie

Het wereldrestaurant
Wat zit er in ons eten? Waar komt het
vandaan? Hoe eten ze op andere plekken in de
wereld en wat kun je daarmee in je eigen
wereldrestaurant?

Vreemde smaken
Verhalen en teksten uit de wereld van het
eten. Hoe eten ze in andere landen? En hoe
aten ze vroeger?
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GROEP 5 en 6 – BLINK LEZEN 5/6B & BLINK WERELD GEINTEGREERD 5/6B
PAKKET B BLINK LEZEN gefaseerd beschikbaar in schooljaar 2022-2023
BLINK WERELD GEINTEGREERD
Pakket 5/6 B

BLINK LEZEN
Pakket 5/6B
Verschijnt gefaseerd in 22/23

Periode 1 –
Start schooljaar tot de
herfstvakantie

Wereldse kinderen
Hoe is het leven van jou en van andere
kinderen in Nederland? En hoe leven kinderen
in andere delen van de wereld?

Iedereen is anders
Persoonlijke verhalen van kinderen uit de
hele wereld. Ze laten de diversiteit zien
waarop je kunt leven en jezelf kunt zijn.

Periode 2 –
Vanaf herfstvakantie tot
kerst

Bijzondere bewoners
Planten en dieren zijn goed in overleven en
passen zich aan, maar lukt dat altijd?

Beestachtig mooi
Hoe overleven de bijzondere bewoners van
de wereld, de dieren en de planten?

Periode 3 –
Vanaf januari tot
voorjaarsvakantie

Dit wil ik zeggen!
Op welke manieren brengen mensen hun
boodschap over? Waarom doen ze dat? Hoe
was dat vroeger? En hoe doen dieren dat
eigenlijk?

Online wereld
Vloggers, YouTubers, Gamers… Hoe ziet de
online wereld eruit en wat kom je daardoor
over de echte wereld te weten?

Periode 4 –
Vanaf voorjaarsvakantie tot
meivakantie

Klimaatkenners
Wat is weer, wat is klimaat? En welke gevolgen
kan de klimaatverandering voor de aarde
hebben?

Grote dromen
Een betere toekomst voor de wereld.
Verrassende nieuwe ideeën en dromen die
laten zien dat mensen het verschil kunnen
maken.

Periode 5 –
Vanaf meivakantie tot
zomervakantie

De groene fabriek
Wanneer noem je een bedrijf ‘groen’? Wat
komt er allemaal kijken bij het opzetten van
een groene fabriek?

Minder is meer
Hoe kunnen we leven zonder een te grote
voetafdruk? Met minder leven: welke
creatieve mogelijkheden zijn er allemaal?
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GROEP 7 en 8 – BLINK LEZEN 7/8A & BLINK WERELD GEINTEGREERD 7/8A
PAKKET A BLINK LEZEN gefaseerd beschikbaar in 2023-2024. Let op: thema 1 en 2 alleen beschikbaar als ‘startlicentie’ in 2021-2022
BLINK WERELD GEINTEGREERD
Pakket 7/8 A

BLINK LEZEN
Pakket 7/8A
Verschijnt gefaseerd in 23/24

Periode 1 –
Start schooljaar tot de
herfstvakantie

Wereldsterren
Elke tijd heeft zijn eigen wereldsterren! Welke
wereldsterren had je vroeger? En welke zijn er
nu?

Altijd beroemd
Over beroemde mensen – en mensen die
beroemd willen worden. Hoe leuk is dat
eigenlijk?

Periode 2 –
Vanaf herfstvakantie tot
kerst

Stem op mijn partij!
Wie is de baas in ons land en hoe is dat
geregeld? Wat vind jij belangrijk voor ons land?

Ongelofelijke schandalen
Ongelofelijke gebeurtenissen, onthullingen en
misstanden uit de geschiedenis.

Periode 3 –
Vanaf januari tot
voorjaarsvakantie

Altijd onderweg
Mensen en dieren zijn altijd onderweg.
Waarom eigenlijk? Waarom verhuizen mensen
naar andere delen van de wereld?
De experimentele keuken
Koks experimenteren vaak met hun gerechten
en zijn soms echte uitvinders! Hoe kun je
natuurkundige verschijnselen gebruiken in een
eigen gerecht?

Op de vlucht
Mensen en dieren vluchten om verschillende
redenen. Emotioneel is het altijd. In dit thema
komen verschillende vluchtverhalen voorbij.
Spanning in de keuken
Allerlei soorten spanning in de keuken... Iets
spannends eten, een verhaal over een moord
in de keuken, de spanning van een
kookwedstrijd.

Reis de wereld rond
Hoe heeft de mens ontdekt hoe de wereld in
elkaar zit? En hoe kun je tegenwoordig de
wereld rondreizen?

Wilde avonturen
Ongelofelijke reizen of avonturen over de
wereld- vroeger en nu. Welke invloed
hebben ze nog op het heden?

Periode 4 –
Vanaf voorjaarsvakantie tot
meivakantie

Periode 5 –
Vanaf meivakantie tot
zomervakantie
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GROEP 7 en 8 – BLINK LEZEN 7/8B & BLINK WERELD GEINTEGREERD 7/8B
PAKKET B BLINK LEZEN gefaseerd beschikbaar in schooljaar 2022-2023
BLINK WERELD GEINTEGREERD
Pakket 7/8 A

BLINK LEZEN
Pakket 7/8B
Verschijnt gefaseerd in 22/23

Periode 1 –
Start schooljaar tot de
herfstvakantie

Fantastische families
Families zijn belangrijk in alle tijden. Welke
families uit de geschiedenis hebben een
belangrijke betekenis gehad?

Familiedrama's
Families uit alle tijden en plekken op de wereld
en de toestanden die ze in de familie
meemaken.

Periode 2 –
Vanaf herfstvakantie tot
kerst

Op leven en dood
Survival of the fittest in de natuur. Is het erg
dat dieren (uit)sterven?

Ik hou van jou
Over gevoelens van liefde en vriendschap, voor
mensen en dieren.

Periode 3 –
Vanaf januari tot
voorjaarsvakantie

Machtige media
Over de rol van de media in ons leven – van
radio via televisie naar internet. Hoe worden
we beïnvloed en hoe kunnen we beïnvloeden?

Van de straat
Hoe de influencers van de straat invloed
uitoefenen op de manier waarop we naar onze
diverse samenleving kijken.

Periode 4 –
Vanaf voorjaarsvakantie tot
meivakantie

Oorlog en Vrede
Hoe is het leven tijdens een oorlog? En wat
gebeurt er daarna?

Oorlogsgeheimen
In een oorlog houdt iedereen geheimen voor
zich. Grote en kleine. In dit thema lees je over
al die geheimen.

Periode 5 –
Vanaf meivakantie tot
zomervakantie

Duurzaam design
Hoe kunnen nieuwe ontwerpen ervoor zorgen
dat we beter met de wereld omgaan? Welke
ideeën zijn er nu al en wat zou er in de
toekomst nog meer kunnen?

Terug naar de toekomst
Hoe onze toekomst eruit kan zien door de
nieuwe technologische ontwikkelingen.
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