
Trifolium over IPC: 

Aardrijkskunde, natuur, wetenschap,

techniek, kunst, cultuur, geschiedenis 

en expressie!

Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart

met IPC (International Primary

Curriculum). IPC is een eigentijds curriculum

voor het basisonderwijs waarin leren centraal

staat. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen op

hun best leren door boeiende, actieve en

zinvolle lessen. 

 

Drie middagen in de week werken de kinderen

van groep 4 t/m 8 thematisch aan:

aardrijkskunde, natuur, wetenschap, techniek,

kunst, cultuur, geschiedenis en expressie (groep

3 start ermee na de kerstvakantie). Aan de hand

van onderzoeksvragen zoeken de kinderen de

antwoorden tot de bodem uit. Vervolgens

presenteren ze het resultaat.  

 

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin

alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen.

De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn

met elkaar verbonden. Leerlingen leren

verbanden zien tussen de vakken, nemen

actiever deel aan het onderwijs en leren denken

vanuit verschillende invalshoeken. 

 

Als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak

kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij

geschiedenis wordt chocolade in een historisch

perspectief gezet en leggen we de verbanden

met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel 

 

 

als brandstof centraal en bij aardrijkskunde

worden kinderen uitgenodigd om te

onderzoeken waar op aarde cacaobomen

groeien.

 

De 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan

bod in het IPC-onderwijs. Dit gebeurt op de

eerste plaats door middel van de persoonlijke

doelen. Zij vormen de basis van het IPC-

curriculum. De doelen geven invulling aan de les

en bepalen welke ervaringen de leerling opdoet.

Het is belangrijk dat de leerling telkens iets

overwint en ergens beter in wordt.
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De 21e-eeuwse vaardigheden creativiteit en

kritisch denken spelen een fundamentele rol in

het IPCleerproces. Kinderen leren zelf richting en

kleur geven aan hun leerproces. IPC prikkelt de

leerlingen voortdurend om zelf het heft in

handen te nemen.  Onder de noemer

‘International Mindedness’ werken leerlingen

aan hun sociale en culturele vaardigheden. Hoe

leren we over onszelf? Hoe leren we over de

ander? En hoe staan we open voor een andere

blik op de wereld?

 

Een ander voorbeeld is het thema ‘Zij maakten

het verschil’ waar wij aan gewerkt hebben. Dit

thema ging over mensen die zo belangrijk zijn

geweest voor de wereld, dat hun invloed tot op

de dag van vandaag merkbaar is. Het maakt niet

uit op welk terrein mensen actief zijn – de

wetenschap, de sport, de politiek of de muziek –

uit welk land ze komen of wat hun achtergrond,

ras of godsdienst is. Overal heb je mensen die

zich door hun ideeën en/of hun prestaties

onderscheiden van anderen. Dit thema zijn

vooral de geschiedenis en de kunstzinnige

vormingslessen aan bod geweest.  

 

De kinderen hebben echte kunstwerken

zoals Gaudi dat deed gemaakt.

 

Meer weten?

Wil je een IPC les bekijken of meer horen over

IPC, neem gerust contact met ons op!  Op dit

moment worden er twee collega’s opgeleid tot

IPC coördinator. Zij zijn bereid om hierover meer

te vertellen.

 

 

 

Ik kan mijn eigen ideeën

laten zien in een kunstwerk

in de stijl van Antoni Gaudi
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