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De Zaken van Zwijsen 

De Zaken van Zwijsen bestaat uit de 
methodes De Zaken 3-4, Natuurzaken, 
Tijdzaken, Wereldzaken en Nieuwe 
Zaken (actuele lessen). Alle methoden 
en materialen zijn opgebouwd volgens 
hetzelfde concept. Samen vormen 
ze een doorgaande leerlijn voor de 
zaakvakken in groep 3 t/m 8, maar de 
methodes zijn ook uitstekend los van 
elkaar te gebruiken.

De methoden zorgen voor een gedegen kennisopbouw. Ze prikkelen de 
leerlingen en zetten aan tot nadenken, ervaren en ontdekken. Concepten, 
processen en begrippen worden zoveel mogelijk visueel uitgelegd, onder
steund door audio. De methoden zitten boordevol filmpjes, animaties, 
digitale opdrachten en coöperatieve werkvormen. 

De belangrijkste kenmerken 
•  Compact, flexibel en eenvoudig
•  Vakgericht en geïntegreerd 
•  21e eeuwse vaardigheden
•  Onderzoekend leren in iedere les
•  Burgerschap in iedere les
•  Duidelijke topolijn
•  Volledig digitaal of met werkboeken
•  Iedere maand een gratis actuele les

Wil je meer weten?
Wil je meer weten over De zaken van Zwijsen?  
Ga dan naar onze website: www.zwijsen.nl/dzvz  
of scan de QR code.

Ideaal voor combinatiegroepen! 
De lessen zijn zelfstandig te doorlopen 

in de software. Ook zijn thema’s tegelijk 
aan te bieden in groep 5/6 en 7/8. 
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De Zaken van Zwijsen
De Zaken van Zwijsen kent een eenvoudige 
en compacte opbouw. 

3 en 4
•  De kerndoelen van ‘oriëntatie op jezelf 

en de wereld’ komen geïntegreerd aan 
bod.

•  Er zijn 11 thema’s van 2 lessen wereld
oriëntatie (30 a 40 minuten per les).

•  De thema’s van groep 3 komen met een 
andere invalshoek terug in groep 4.

5 t/m 8
•  Er zijn 5 thema’s per vak, per jaar.
•  Ieder thema bestaat uit 3 lessen  

(50 minuten per les) en een toets.
•  Het is mogelijk om kinderen de lesonder 

delen zelfstandig te laten doorlopen.
•  Bij iedere les zijn er onderzoeksvragen 

beschikbaar. Deze vragen kunnen die
nen als een leidraad om de les zelfstan
dig door te nemen, maar kunnen ook 
worden ingezet als verdieping.

•  Er zijn 8 (facultatief) geïntegreerde  
wereldoriëntatiethema’s waar de vakken 
in samenhang worden aangeboden.  
In groep 5 t/m 8 zijn het dezelfde 
thema’s, op verschillende niveaus.

De Zaken van Zwijsen
De Zaken van Zwijsen kent drie vormen van 
differentiatie: leerstijl, tempo en niveau.  

3 en 4
•  Er is een grote afwisseling in spelvormen, 

animaties, proefjes en filmpjes in het 
digibord. Ook is er een grote variatie 
aan opdrachten in het werkboek.

•  Elk thema bevat een extra project en  
additionele onderzoekjes voor de leer
lingen die snel klaar zijn en/of meer 
uitdaging willen.

5 t/m 8
•  Er is een grote afwisseling in spelvormen, 

animaties, proefjes en filmpjes in het 
digibord. Ook is er een grote variatie 
aan opdrachten in het werkboek.

•  Elke les is voorzien van twee plusop
drachten die kinderen extra uitdagen. 

•  Bij alle thema’s is er een plusopdracht 
waaraan meerdere lessen gewerkt kan 
worden. 

•  Er is extra ondersteuning voor taalzwak
ke leerlingen. Er zijn begrippenfilmpjes 
en animaties en bij moeilijke woorden 
staat de fonemische uitspraak erachter.  

•  In samenwerking met Kentalis zijn alle 
uitlegfilmpjes en animaties ondertiteld. 

De Zaken van Zwijsen
De Zaken van Zwijsen biedt papieren en 
digitale materialen. 

3 en 4
Voor de leerkracht
• Digibordsoftware
• Digitale of papieren handleidingen 

Voor de leerling
• Digitale of papieren verwerking 
• Digitale of papieren toetsen
• Overig materiaal (proefjes – projecten) 

5 t/m 8
Voor de leerkracht
• Digibordsoftware
• Digitale of papieren handleidingen 

Voor de leerling
• Digitale of papieren verwerking 
• Digitale of papieren toetsen
•  Overig materiaal (samenvattingen per 

les – plusopdrachten per les – plusop
drachten per thema – topooefeningen)

Opbouw Differentiatie Materialen
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Methode voor geschiedenis
Tijdzaken behandelt niet alleen onze 
geschiedenis, maar brengt kinderen 
ook historisch besef bij. Ook actuele 
zaken die een link met geschiedenis 
hebben, komen aan bod. Kinderen 
leren dat het verleden invloed heeft 
op hun eigen leven nu.

Tijdzaken in de basis
•    In elk leerjaar komen vijf thema’s 

aan bod.
•   Een thema telt drie lessen en een 

toetsles.
•  Chronologisch opgebouwd vol

gens de tien tijdvakken van de 
commissie De Rooij (inclusief  
de 10 nieuwe canonvensters).

•  De tien tijdvakken komen twee 
keer aan bod  in groep 5 en 6 
vanuit Nederlands perspectief   
in groep 7 en 8 vanuit Europees  
of mondiaal perspectief.

•  In groep 5 en 6 leren kinderen 
wat iets is en hoe het heet of 
werkt.

•   In groep 7 en 8 staat het inzicht 
centraal. 

Methode voor natuur & techniek
Natuur en techniek begrijp je beter 
als je het met eigen ogen ziet. 
Daarom staat de methode boordevol 
leuke digitale proefjes die de leer
lingen eenvoudig zelf kunnen doen. 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen 
evenveel leren van digitale proefjes 
als van experimenteren met echte 
materialen. Minimale voorbereidings 
tijd, maximaal resultaat! Liever toch 
echte proefjes doen? Ook daar biedt 
Natuurzaken je alle mogelijkheid toe.

Natuurzaken in de basis
•  In elk leerjaar komen vijf thema’s 

aan bod.
•  Een thema telt drie lessen en een 

toetsles.
•  De lessen in groep 78 zijn een 

uitbreiding en verdieping van de 
eerder aangeboden thema’s in 
groep 56.

•  Natuurzaken behandelt de levende 
natuur (biologie), nietlevende 
natuur (natuurkunde) en techniek 
(toegepaste natuurkunde).

Methode voor aardrijkskunde
Aardrijkskunde is overal en enorm 
breed. Van religie tot klimaat, van 
grenzen tot landbouw en van grond
stoffen tot beroepen. Wereldzaken 
leert leerlingen vanuit verschillende 
invalshoeken naar onderwerpen 
kijken. 

Wereldzaken in de basis
•  In elk leerjaar komen vijf thema’s 

aan bod. 
•  Een thema telt drie lessen en een 

toetsles.
•  De lessen in groep 78 zijn een 

uitbreiding en verdieping van de 
eerder aangeboden thema’s in 
groep 56.

•  Groep 56 staat in het teken van 
de eigen omgeving en Nederland. 

•  In groep 7 komt Europa aan bod 
en in groep 8 de wereld. 

•  Regio’s worden bekeken vanuit 
geografisch, economisch en 
sociaalcultureel perspectief.

Topografie 
•  Leerlijn kaartvaardigheden
•  Speciale topooefenbladen 
•  Aparte topotoets (digitaal of 

papier)

Actuele lessen
Nieuwe Zaken koppelt de vakgebie
den geschiedenis, aardrijkskunde, 
natuur en techniek aan actualiteit. 
De lessen leggen ook verbanden 
tussen deze verschillende vakge
bieden. Maandelijks verschijnt er 
een kantenklare les, op basis van 
een aansprekend en actueel nieuws
bericht met sprekende beelden en 
interactieve opdrachten.

De lessen zijn er op twee niveaus: 
groep 56 en groep 78. Met deze 
maandelijkse lessen kun je het 
jaarprogramma indien gewenst 
uitbreiden. 

Gratis bij Wereldzaken, 
 Natuurzaken of Tijdzaken.
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