
Voor deze methodes zijn de 30 thema’s uitgewerkt in kant en klare pakketten die aange-
past kunnen worden aan de persoonlijke visie van de school en de leerkracht.  

“ A l l e s  h e e f t  t e  m a k e n  m e t  a l l e s ”

Eigentijds en contextrijk leren
met de thema’s van DaVinci

In dit flesje zit een ‘kamelentandje’, zaad van het graan 
Kamut. Kamut is een graansoort die in het Oude Egypte werd 
verbouwd. Men maakte er bier van en brood. 

www.uitgeverijdavinci.nl

Het Kamelentandje

De lesmethodes van DaVinci zijn de nieuwe en eigentijdse lesplannen 
voor wereldverkenning voor het basisonderwijs. 
Het is geschikt voor groep 1 t/m 8 van reguliere basisscholen die zich 
herkennen in de achterliggende visie op onderwijs. In deze visie 
nemen we de talenten van kinderen als uitgangspunt. We verwonde-
ren ons over de wereld om ons heen en bieden een stevige kennis-
basis aan. We richten ons o.a. middels de 21th Century skills op de 
toekomst. 

• Tijdbesparend in het lesrooster door geïntegreerde vakken
• Zeer korte voorbereidingstijd: 10 min. per week, alle materialen worden mee gele-

verd in kant-en-klare pakketten
• Maatwerk en diversiteit in verwerkingen: geschikt voor alle kinderen
• Zeer geschikt voor combinatiegroepen met volledig uitgewerkt klassenmanagement 

en coöperatief leren
• Contextrijk leren: ouders en instellingen uit de schoolomgeving worden actief be-

trokken
• Aangepast aan de huidige tijd: met het digitale schoolbord, online opdrachten, 

mindmaps, hogere orde denken, passend onderwijs, Wetenschap & Techniek en 21st 
century skills

• Alle kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ behandeld in een doorlopende 
lijn van groep 1 t/m 8

• Kwalitatief hoogstaand onderwijs: gepromoot door Universiteit Twente, Twente 
Academy Young

• Zet de leerkracht terug in zijn of haar kracht

Het verhaal gaat dat een paar zaadjes van Kamut al die jaren in een piramide bewaard zijn 
gebleven. Soms wordt het ook wel ‘het zaad van Toetanchamon’ genoemd, maar meestal 
‘kamelentandje’ omdat het daar nog het meest op lijkt. Dit zou ook het graan geweest 
zijn dat Noah in zijn ark meenam. Er gaan veel verhalen rond over de oorsprong van 
kamut. Waarschijnlijk is het oorspronkelijk afkomstig uit de Vruchtbare Halvemaan, het 
gebied dat zich uitstrekt van Egypte tot in de valleien van de Eufraat en de Tigris. 
Rond 1950 neemt Earl Dedman, een Amerikaanse piloot gestationeerd in Portugal, 32 
enorme korrels mee en stuurt ze naar zijn vader in Amerika die het opnieuw opkweekt.  
Kamut is inmiddels een merknaam en de soort heet khorasan, naar een historische regio 
in het noordoosten van Iran. Graan is een verzamelnaam voor de vruchten van planten 
uit de familie van de grassen die samen wereldwijd de belangrijkste voedingsbron voor de 
mens vormen. Eigenlijk eten we elke dag gras! Dat deden ze in de tijd van de oude Egyp-
tenaren ook al, duizenden jaren geleden, waar de kamut als voorouder van onze huidige 
tarwe groeide. 

Zo zie je dat een zaadje niet alleen biologie is, maar ook aardrijkskunde, 
geschiedenis, topografie, techniek, levensbeschouwing, filosofie...      

Zo werken de thema’s van DaVinci  !

Lees er meer over in deze folder



Al meer dan 17.000 kinderen werken 
met de thema’s van DaVinci

Groep 3

8 weken 
4 thema’s 

Wie Ben ik 
Samen op de Wereld
De Wereld in de Toekomst 
Over Polen en Planeten

Groep 4

8 weken 
4 thema’s

Lang geleden 
Schatten van de Aarde 
Weer en Water 
Van Ridders tot Ruimtevaart

Groep 5

8 weken 
4 thema’s

Het Begin   
Het Leven in en rond het Water 
Het Leven op het Land 
De eerste Mens

DaVinci geeft drie methodes uit Overzicht Lesmateriaal en thema’s 

Groep 6
36 weken 
3 thema’s 

Egyptenearen
Grieken en Romeinen
De Middeleeuwen

Groep 7

36 weken 
4 thema’s

Indianen 
Vikingen 
Ottomanen
Nieuwe Tijd

Bovenbouw

Groep 8
36 weken 
3 thema’s

Aziaten
Maori
Nieuwste Tijd

Met de basismaterialen:

• Het Dierenrijkoverzicht
• De Plantensleutel
• De Tijdlijn van het Jaar
• Seizoenencircel
• Wereldkleed
• Tijdlijn van het Leven
• Tijdtouw van de Aarde
• Klimaat overzicht
• Tijdlijn van de Menselijke 

Beschaving met de drie 
dimensies; Nederland;  Eu-
ropa; de Wereld met de 
daarbij behorende Tijdlijn-
kaarten en boekjes

• Tijdlijn van de Nieuwste Tijd 

Onderbouw

Groep 2

8 weken 
4 thema’s

Lente  
Zomer  
Herfst  
Winter 

Groep 1

8 weken 
4 thema’s 

Lente  
Zomer 
Herfst  
Winter 

Middenbouw
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1. DE METHODE DAVINCI  Een methode voor wereldverkenning voor groep 1 
tot en met 8 van voor het reguliere basisonderwijs. 
www.demethodedavinci.nl

2. KOSMISCH ONDERWIJS & OPVOEDING 
Een methode voor wereldverkenning voor groep 1 tot en met 8 van het Montessori 
onderwijs, het Leonardo onderwijs en het Speciaal onderwijs.  
www.kosmischonderwijs.nl  

 

3 SAMEN OP AARDE (deze methode komt uit in schooljaar 2015/2016) 
Een methode voor wereldverkenning vanuit de christelijke visie voor groep 1 tot en 
met 8. 
www.samenopaarde.nl



Kosmisch Onderwijs 
& Opvoeding

Eigentijds Kosmisch Onderwijs & Opvoeding voor groep 
1 tot en met 8 van het montessorionderwijs is gebaseerd 
op de theorie van Maria Montessori en gecombineerd 
met de moderne tijd. Er zijn 30 thema’s die uitgaan van 
de visie van Montessori op de ontwikkeling van het kind, 
waarbij we in de onderbouw het raam open zetten en de

wereld naar binnen halen. In de middenbouw helpen we het kind de wereld om hem 
heen te verkennen en in de bovenbouw helpen we het kind de verbanden die het ont-
dekt te ordenen in moderne schema’s en modellen. Omdat het thema van zoveel kanten 
bekeken wordt, kan het kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo 
doet ieder kind mee waardoor er ook in de klas verbondenheid ontstaat. In deze tijd ligt 
de kennis voor het oprapen, alles is te googlen en snel te vinden, dus is het van belang dat 
we kinderen goede metacognitieve vaardigheden bijbrengen zodat ze overzicht houden 
over de kennis die er is. We leren kinderen overzicht te krijgen en te houden over hun 
leerproces middels het invullen van een helikoptermodel voor elk thema. In dit innovatie-
ve helikoptermodel vliegen kinderen als het ware in een helikopter over het thema heen 
waardoor ze een overzicht krijgen van wat er te leren valt, wat ze al kennen en kunnen 
en wat ze nog willen leren. Ze leren hun werk overzien en structureren en leren zelf zorg 
te dragen voor hun werkproces. Ook beoordelen en evalueren ze hun eigen werk, waar-
na ze zichzelf tips geven voor de toekomst. Tevens maken ze in dit helikoptermodel een 
mindmap,wij noemen het een denkraam, zodat ze de verkregen informatie goed kunnen 
ordenen. Dat past ook bij het nieuwe leren waarin een heleboel kennis ook op internet 
te vinden is en waarin het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden belangrijk is.
Maria Montessori zegt: “Help mij het zelf te doen…” Wij zijn ook overtuigd van het prin-
cipe “Help de leerkracht!” De leerkracht zorgt immers wel voor de kinderen in de klas. 
Vandaar dat we het de leerkracht in de voorbereiding zo makkelijk mogelijk maken. We 
leveren naast de boeken met de lessen alle materialen in het pakket mee die nodig zijn 
om de lessen te geven: van schapenwol tot lavasteen, alle powerpointpresentaties en 
bestanden voor het digitale schoolbord. Het lesmateriaal is helemaal compleet en kan 
volledig aangepast worden aan de visie van de individuele leerkracht. Zo bespaart de 
leerkracht tijd, tijd om aan de kinderen te besteden.

Voor meer informatie kijk op www.kosmisch-onderwijs.nl

De Methode DaVinci

De methode DaVinci is de nieuwste lesmethode wereldverkenning 
voor het basisonderwijs. Het is geschikt voor groep 1 t/m 8 van regu-
liere basisscholen die zich herkennen in de achterliggende visie van 
Uitgeverij DaVinci op onderwijs. Voor deze methode zijn de 30 the-
ma’s uitgewerkt in kant en klare pakketten die een sterke kennisbasis 
bieden van waaruit kinderen verder kunnen werken op basis van hun

eigen talenten en interesses. Elke week wordt er één centrale les gegeven aan de hele 
klas. Om er voor te zorgen dat alle kennis uit de lessen goed verwerkt wordt, zijn er al-
lerlei beeldende overzichten gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn het dierenrijkoverzicht 
en de plantensleutel die in groep 1 tot en met 8 in de klas hangen en zo een doorlopen-
de leerlijn bieden. Daarnaast gebruiken we alle zintuigen bij de thema’s. We luisteren 
naar muziek, we gaan kruiden proeven, we voelen de schapenwol en onderzoeken het 
onder de microscoop. 
Wij zijn overtuigd van het principe “Help de leerkracht!” De leerkracht zorgt immers 
voor de kinderen in de klas. Vandaar dat we het de leerkracht in de voorbereiding zo 
makkelijk mogelijk maken. We leveren naast de boeken met de lessen alle materialen in 
het pakket mee die nodig zijn om de lessen te geven: van schapenwol tot lavasteen, alle 
powerpointpresentaties en bestanden voor het digitale schoolbord. Het lesmateriaal is 
helemaal compleet. Zo bespaart de leerkracht tijd, tijd om aan de kinderen te besteden. 
De kinderen werken niet in standaard werkboekjes maar krijgen verwerkingen op maat 
die aansluiten bij hun talenten en interesses. We leren kinderen overzicht te krijgen en 
te houden over hun leerproces middels het invullen van een helikoptermodel voor elk 
thema. In dit innovatieve helikoptermodel vliegen kinderen als het ware in een helikop-
ter over het thema heen waardoor ze een overzicht krijgen van wat er te leren valt, wat 
ze al kennen en kunnen en wat ze nog willen leren. Ze leren hun werk overzien en struc-
tureren en leren zelf zorg te dragen voor hun werkproces. Ook beoordelen en evalueren 
ze hun eigen werk, waarna ze zichzelf tips geven voor de toekomst.

Voor meer informatie kijk op : www.demethodedavinci.nl



De DaVinci Academie Ook voor professionalisering , studiedagen 
en trainingen die in samenwerking met universiteiten zijn ontwik-
keld kunt u bij de Davinci academie terecht.
 geeft geheel vrijblijvend een presentatie van de methode Da-
Vinci op uw school. Uitgeverij DaVinci werkt namelijk niet met 
zichtzendingen, omdat die meer vragen  
oproepen dan beantwoorden. Een presentatie duurt ongeveer 
1,5 uur en geeft een goed beeld van wat de methode allemaal 
inhoudt. U hoeft alleen de reiskosten te vergoeden.
De methode DaVinci is zoveel meer dan een aantal boeken, dat 
het onmogelijk is een beeld te vormen zonder alle materialen  
te hebben gezien.  
 
Ook voor professionalisering , studiedagen en trainingen die in 

Samen op Aarde

De methode Samen op Aarde is de nieuwe christelijke lesmethode
wereldverkenning voor de groepen 1 tot en met 8 van het basison-
derwijs. Wij geloven dat we niet alleen zelfstandig bestaan maar in 
relatie tot God en tot elkaar. Kinderen gaan vanuit hun leefwereld 
een ontmoeting aan met de christelijke traditie, zoals die vorm krijgt 
in Bijbelverhalen, feesten, reflectie over levensvragen en in een 
appel tot leven in verantwoordelijkheid voor de schepping.
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Alle kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ én Godsdienstige en Levensbeschou-
welijke vorming worden behandeld in een doorlopende leerlijn. Ook worden de kinderen 
al voorbereid op de toekomst door het toepassen van 21th Century Skills, Wetenschap en 
Techniek en Hogere Orde denken. 
De kinderen worden vertrouwd gemaakt met de Bijbelse verhalen en met een leefhou-
ding waarin liefde en respect voor God, jezelf, elkaar en de omgeving een belangrijke 
plaats innemen. Dat doen we vanuit de verschillende aandachtspunten van godsdien-
stige vorming: godsdienstig besef en kennis van de christelijke traditie; levensvragen 
en gebruiken, levensbeschouwelijke ontmoetingen, sociaal-ethische vorming. Kinderen 
luisteren naar en vertellen verhalen, zij leren daaraan betekenissen te geven, zij vieren 
samen en zij komen tot keuzes voor hun denken en handelen. Voor deze methode zijn de 
30 thema’s uitgewerkt in kant en klare pakketten die een sterke kennisbasis bieden van 
waaruit kinderen verder kunnen werken op basis van hun eigen talenten en interesses. 
Elke week wordt er één centrale les gegeven aan de hele klas. 

Samen op Aarde is vanuit elke christelijke stroming te gebruiken. DaVinci begeleidt scho-
len tijdens de implementatie om een goede koppeling te maken tussen de eigen christe-
lijke identiteit en de methode.
Voor meer informatie kijk op www.samenopaarde.nl

ww.davincivoorthuis.nl www.wijsneusjes.nl 
     Op deze site vindt 

u leuke clips en knutseltips.

Op de website DaVinci voor thuis vinden 
ouders en opvoeders tips voor gesprekken, 
boeken, films, spellen en uitjes die aanslui-
ten bij de thema’s van DaVinci op school. 
Zo worden ouders actief betrokken.

wereldverkenning voor het christelijk basisonderwijs
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