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Wijzer! Aardrijkskunde
Maakt gebruik van de Junior Bosatlas
Wijzer! Aardrijkskunde leert kinderen alles over de

beschrijving van het Cito. Wijzer! volgt in de hoofd-

wereld. Alle kerndoelen worden behandeld in 20

stukindeling de indeling die de domeinbeschrijving

basislessen. De methode is concentrisch opge-

hanteert: Landbouw, Landschappen, Bevolking,

bouwd voor herhaling en verdieping. Alle thema’s

Industrie en Dienstverlening. De methode is concen-

van het Cito komen aan bod en in elk hoofdstuk zit

trisch opgebouwd: de thema’s komen elk jaar terug,

een topografieles. De Junior Bosatlas en de bijbe-

zodat kinderen ontdekken dat deze thema’s van

horende oefensoftware ondersteunt bij de ontwik-

belang zijn voor aardrijkskunde.

keling van kaartvaardigheden en topografische
kennis. Het compacte programma geeft rust in het

In elk hoofdstuk een topografieles

lesprogramma. U kunt deze ruimte invullen met

Elk hoofdstuk bevat een topografieles. Voor de topo-

de extra taken en de verbindende thema’s in het

grafie van de namen van de Nederlandse provincies,

leerwerkboek.

belangrijkste steden, wateren en deelgebieden in

Kerndoelen

Nederland volgt Wijzer! de lijst van 300 namen die is
gedefinieerd in de domeinbeschrijving van het Cito.

De kerndoelen van het onderdeel Oriëntatie op jezelf

De Junior Bosatlas en de oefensoftware Junior Bos-

en de wereld, domein Ruimte zijn in de methode ver-

atlas Topo Online zijn handige hulpmiddelen bij het

werkt. Verdere keuzes zijn gebaseerd op de domein-

ontwikkelen van kaartvaardigheden.
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Leerstofoverzicht Wijzer! Aardrijkskunde groep 5 t/m 8
Elke jaargroep heeft een leerwerkboek met 5
hoofdstukken. Een hoofdstuk bestaat uit 4 lessen.
De methode is concentrisch opgebouwd.
Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Thema’s

Landbouw

Landschap

Mensen

Industrie

Dienstverlening

Groep 5

Boeren zorgen
voor ons eten

Zo ziet Nederland eruit Overal mensen

Zo maak je het

Aan het werk!

Groep 6

Werken in de landbouw In de grond

Samen in één land

Uit de fabriek

Varen en vliegen

Groep 7

Landbouw in Europa

Landschappen
in Noord-Europa

Mensen in Europa

Oost-Europa en de EU

Op vakantie
in Zuid-Europa

Groep 8

Landbouw in ZuidAmerika

Landschappen

Mensen tussen
Oost en West

Industrie in Azië

Dienstverlening in NoordAmerika en Oceanië

Inhoud thema’s SamenWijzer!
Na hoofdstuk 1, 3 en 5 wordt een verbindend thema

H1

H3

H5

Groep 5

Werktuigen Wonen

Op reis

vanuit de verschillende vakgebieden en invalshoeken

Groep 6

Voedsel

Informatie en communicatie

te bekijken. Het thema is met allerlei aanvullende ac-

Groep 7

Werktuigen Wonen

Op reis

Groep 8

Voedsel

Informatie en communicatie

aangeboden waarin kinderen leren vraagstukken

tiviteiten uit te bouwen tot een (schoolbreed) project.
De thema’s van SamenWijzer! komen twee keer voor,

Milieu

Milieu

steeds met andere hoofd- en deelvragen. Zie voor
een uitgebreid overzicht bladzijde 28.
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Aardrijkskunde leerwerkboek 7 - les 1
Het leerwerkboek bestaat uit 5 hoofdstukken van elk 4 lessen. Dit is les 1 van hoofdstuk 2.
Hoofdstuk

2

In 20 lessen verwerven kinderen op een voor iedereen toegankelijke manier basiskennis
over het vak. Persoonlijke en
meer individuele uitdaging
vinden kinderen in de taken
waarmee het lesprogramma tot 38 uren kan worden
uitgebreid.

Les

Landschappen in Noord-Europa

1

Kijken en doen

Dit hoofdstuk gaat over het noorden van Europa. Daar liggen
uitgestrekte bossen, ruige bergen, besneeuwde vlaktes zelfs
vulkanen. Je leert welke landschappen daar zijn en welke
invloed het klimaat daarop heeft.

Boss

Soﬁa is
oom org
• Van w
de fo
• Op w
foto.
• Op d
lands
• Waar

Les 1 Bossen en meren

Sofia woont in Helsinki

’We gaan elk jaar een lang weeke
vertelt Soﬁa. Ze woont in Helsin
Finland. ‘Ik vind het heerlijk om
sneeuw te rijden. Jammer gen
lange dagtochten maken. Da
in de winter zo kort zijn. Voo
het overdag bijna niet licht. M
juist omgekeerd. Dan zijn de
nachten kort. Dan gaat in het
niet onder. Grappig, hè! In de z
aardig warm zijn. Jammer dat e
Dat komt door al die meren hier.’

Wijzer! kenmerkt zich door de
herkenbare vaste structuur. Bij
les 1 zorgt een persoonlijk of
gedramatiseerd verhaal voor
beleving.
1

2

1

28

Wonen in Finland
a Wat lijkt jou leuk aan
wonen in Finland?
© Noordhoff Uitgevers bv
© Noordhoff Uitgevers bv
Wat lijkt jou minder leuk?

255521.indb 28
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b Sofia vertelt iets over de dagen in Finland. Vul in.
In de zomer zijn de dagen
De zon gaat dan bijna niet
In de winter zijn de dagen
Overdag wordt het bijna niet

c Bekijk de woorden hieronder. Denk na. Welke passen bij Finland?
Kruis ze aan.
meren
regenwoud
sneeuw
woestijn
muggen
rendieren
Parijs
Helsinki
dichtbevolkt
dunbevolkt
groot land
klein land
naaldbomen
loofbomen
drukke wegen
vulkanen
2

Een groot land
a In de woordzoeker staan woorden die met het verhaal
van Sofia te maken hebben. Ze staan van links naar
rechts en van boven naar beneden. Kleur die woorden.
b Schrijf de letters die je overhoudt achter elkaar.
Je leest dan waar Finland een deel van is.
Finland is een deel van

30

2 Landschappen in Noord-Europa

255521.indb 30
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1

doen

Bossen en meren
Soﬁa is op vakantie bij haar familie in het noorden van Finland. Haar
oom organiseert voor toeristen tochten met hondensleden.
• Van welk materiaal is het huis van Soﬁa’s oom gemaakt? Schrijf dat in
de foto boven het dak.
• Op welke foto zie je dat de zon laag staat? Zet daar een kruisje op de
foto.
• Op de kleine foto’s zie je twee dingen die mensen daar in het
landschap hebben veranderd. Zet daar pijltjes bij.
• Waar zie je bos op de foto’s? Zet daar rondjes bij.

Elke eerste les van een nieuw
hoofdstuk begint met het opfrissen van voorkennis in het
onderdeel Wat weet je al?

n Helsinki
IJSLAND

aar een lang weekend naar het noorden’,
Ze woont in Helsinki, de hoofdstad van
vind het heerlijk om met de husky’s over de
rijden. Jammer genoeg kunnen we geen
ochten maken. Dat komt omdat de dagen
er zo kort zijn. Vooral in het noorden wordt
ag bijna niet licht. Maar in de zomer is het
keerd. Dan zijn de dagen lang en de
rt. Dan gaat in het noorden de zon helemaal
Grappig, hè! In de zomer kan het hier ook
zijn. Jammer dat er dan zoveel muggen zijn.
al die meren hier.’

FINLAND
NOORWEGEN
ZWEDEN

LETLAND

DENEMARKEN

3

29 in Noord-Europa
Landen
Kijk naar de kaart.
a Zet de letter N in Nederland.
8:45 AM
b 30/09/14
Noorwegen,
Zweden, Finland, Denemarken en IJsland worden
samen Scandinavië genoemd. Schrijf die naam boven in de kaart.
Geef elk land van Scandinavië een eigen kleur.
Letland, Litouwen en Estland worden ook bij Noord-Europa gerekend.
Geef elk land een eigen kleur.

4

Woorden die je al kent
Wat betekent het woord? Trek een lijn.
de bosbouw
de naaldboom

passen bij Finland?

.

LITOUWEN

2

in.

verhaal
naar
woorden.

ESTLAND

het klimaat
de loofboom
het landschap
poolklimaat
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het is er altijd koud
zoals een gebied eruitziet
het laten groeien van bossen voor het hout
het gemiddelde weer in een gebied

een boom met naalden

Je leert

• In les 2 welke landschappen er in Noord-Europa voorkomen, hoe ze eruitzien en wat het
klimaat daarmee te maken heeft.
• In les 3 waarom er in IJsland vulkanen voorkomen en wat ze voor de mensen betekenen
en je leert hoe krijtrotsen zijn ontstaan.
• In les 4 de topografie van Noord-Europa en hoe je met een reliëfkaart moet werken.

Taken

• Er zijn vier taken. Kijk op bladzijde 46.

© Noordhoff Uitgevers bv
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Les 1 wordt altijd afgesloten
met een vooruitblik naar
de volgende lessen. Dit is
ook een goed moment om
te beslissen wanneer u de
kinderen met de taken aan de
slag wilt laten gaan en daarna
de taken te verdelen.

een boom met bladeren

2 Landschappen in Noord-Europa
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Aardrijkskunde leerwerkboek 7 - les 2

Er zijn 4 basislessen. Een les
heeft altijd 4 bladzijden en 9
opdrachten.

Les

2

Verschillen in landschap

Dit ga je leren In deze les leer je welke landschappen er in Scandinavië
voorkomen. Je ontdekt dat het klimaat in een gebied grote
invloed heeft op het landschap daar. Je leert ook hoe mensen
een landschap kunnen veranderen.

Wijzer! is een opbrengstgerichte methode. In het
begintekstje Dit ga je leren
wordt beschreven waar de
les over gaat. De lesdoelen
worden ook puntsgewijs op
het digibord getoond.

Eindeloze bossen

De taiga bestaat uit eindeloze
naaldbossen.

1

Hou je van ruige natuur, rust en
ruimte? Dan is een vakantie in
Finland een aanrader. Je rijdt er
honderden kilometers door
eindeloos naaldbos, afgewisseld
door meren en moerassen. Dit
gebied met dennenbomen en
sparren heet de taiga. Dat hier
zoveel naaldbomen groeien, komt
door het klimaat. De winters zijn
er lang en koud. Naaldbomen
kunnen daar veel beter tegen dan
loofbomen. In het noorden van

Finland is het klimaat ook voor
naaldbomen te koud. Daar liggen
grote vlaktes met mossen en wat
lage struiken. De grond is een
groot deel van het jaar bevroren.
In de zomer ontdooit de bovenste
laag. Omdat het water niet kan
wegzakken in de bevroren grond,
wordt de bodem moerassig. Dit
gebied heet de toendra. Het ligt
aan de rand van het poolgebied.
Op de toendra en ook in de taiga
leven rendieren.

Landschappen in Noord-Europa
a Waar of niet waar? Omcirkel het juiste antwoord.
In de taiga zijn de winters lang en koud.

waar / niet waar

Een taiga is een gebied met loofbomen.

waar / niet waar

Een toendra is een gebied zonder bomen.

waar / niet waar

De bodem van de toendra is vaak bevroren.

waar / niet waar

b Als je in Finland naar het noorden reist, zie je
 eerst de taiga en daarna de toendra.
eerst de toendra en daarna de taiga.
het poolgebied en dan alleen naaldbos.
2

32
255521.indb 32

Toendra of taiga
Zet de woorden in de juiste rij. Sommige woorden passen in beide rijtjes.
Kies uit: bevroren bodem – sparren – poolgebied – rendieren –
naaldbomen – lage struiken – naaldbos – mossen – moeras – dennen
toendra

taiga

bevroren bodem
poolgebied
rendieren
lage struiken
mossen
moeras

sparren
naaldbomen
rendieren
naaldbos
dennen
moeras

2 Landschappen in Noord-Europa

© Noordhoff Uitgevers bv

10/09/14 11:04 AM

48 | Aardrijkskunde leerwerkboek 7 - les 2

BAO brochure_V16.indd 48

31-10-14 14:09

255521.

Hoge bergen
Kijk naar de foto. Durf jij daar aan
de rand te staan, 600 meter boven
het water? In de diepte ligt een
inham van de Atlantische Oceaan.
Aan beide kanten liggen hoge
bergen. Zo’n inham heet een fjord.
De Noorse fjorden zijn ontstaan
tijdens de ijstijden. Zo’n ijstijd was er
200 000 jaar geleden. Toen was het
zó koud, dat heel Scandinavië
bedekt was met een kilometers dik
pak sneeuw. Onderin werd de
sneeuw door het gewicht

3

samengeperst tot ijs. Dit ijs schoof
langzaam omlaag naar zee. Zo’n
ijsrivier of gletsjer schuurde daarbij
een diep dal uit in de rotsen. Toen
de ijstijd voorbij was en het warmer
werd, smolten sneeuw en ijs. De
dalen aan de kust liepen vol
zeewater. In sommige fjorden is het
water meer dan 1000 meter diep.
Daardoor kunnen grote zeeschepen
tot ver in de fjorden varen. De
langste fjord van Noorwegen is de
Sognefjord, hij is 204 km lang.

De leerstofteksten zijn
opgebouwd rondom één
of meerdere begrippen.
De omschrijvingen van de
begrippen staan achter in een
alfabetische begrippenlijst.

Deze hoge rots heet de Preekstoel.

Gletsjers en fjorden
a Kijk naar de foto hierboven. Geef met een pijl aan waar lang
geleden de gletsjer lag.
b Hoe ontstonden fjorden? Nummer de zinnen in de juiste
volgorde.

1
8
3
4
6
2
5
7

200 000 jaar geleden was er een ijstijd.
De dalen liepen vol met zeewater.
De laag sneeuw werd steeds dikker.
Onderin veranderde de sneeuw in ijs.
Onderweg schuurden ze diepe dalen uit.
Op het land bleef sneeuw liggen.
Rivieren van ijs schoven langzaam naar zee.
Toen de ijstijd voorbij was, smolt het ijs.

c De foto hiernaast komt van een website over Noorse
droomplekken. Volgens de site moet je bij deze
Briksdal-gletsjer geweest zijn om het ontstaan van de
fjorden te begrijpen. Daarmee bedoelen ze dat je ziet
 dat het ijs de rotswanden wegschuurt.
dat het ijs het water raakt en een fjord wordt.
hoe het ijs smelt.
4

Plan een reis
a Je bent in Noorwegen geweest, jouw tante niet. Ze
heeft geen idee hoe een fjord eruitziet. Wat vertel je haar?
Het is een hele grote berg ijs in het binnenland.
 Het is een inham van de zee met aan beide kanten bergen.
Het is een steile berg aan de kust.
Het is een steile berg met gletsjers erop.

Kinderen oefenen met
informatie uit bronnen halen:
een vaardigheid die nodig
is in de voorbereiding op de
Cito-toets en een goede basis
vormt voor het Voortgezet
Onderwijs.

b Ga naar werkblad 3 op bladzijde 122 en maak de opdracht.
© Noordhoff Uitgevers bv
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2 Landschappen in Noord-Europa
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Aardrijkskunde 7- Samenvatting

Met de samenvattingen van
de lessen kunnen de kinderen
hun toets voorbereiden.

Samenvatting
Les 1

Bossen en meren

Finland ligt in Noord-Europa. Het is een deel van Scandinavië. De winters
zijn er lang en donker. In het noorden wordt het overdag bijna niet licht. In
de zomer zijn de dagen lang en de nachten kort. In het noorden gaat de
zon dan niet onder. In Finland liggen veel meren en bossen. Scandinavië
bestaat uit de landen IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland en
Denemarken. Bij Noord-Europa horen ook Estland, Letland en Litouwen.
Les 2

Verschillen in landschap

Het koude klimaat in Scandinavië heeft invloed op de landschappen
daar, zoals de taiga. Naaldbomen kunnen goed tegen een koud klimaat.
Bij het poolgebied ligt de toendra. De kust van Noorwegen bestaat uit
fjorden. Ze zijn uitgeschuurd in de ijstijden, toen gletsjers van de bergen
naar de zee schoven. Op een berg kun je zien hoe de temperatuur
invloed heeft op de begroeiing. Boven de boomgrens groeien geen
bomen meer. Op de top ligt eeuwige sneeuw. Veel oerbos in
Scandinavië is vervangen door productiebos.
Les 3

De aarde beweegt

De aardkorst bestaat uit een aantal aardplaten. IJsland ligt op de rand
van twee van deze platen. Daardoor komen er vulkanen voor. Magma
komt uit het binnenste van de aarde en stroomt als lava uit een vulkaan.
Lava is vruchtbare grond. In Denemarken liggen krijtrotsen met
fossielen. Deze kalkrotsen zijn ontstaan uit de resten van dode
schelpdieren. Op IJsland wordt heet water van geisers gebruikt als
energie voor de verwarming van kassen. De kracht van vallend water
wordt gebruikt om stroom op te wekken.
Les 4

Topografie Noord-Europa

Je hebt van Noord-Europa de landen geleerd en de belangrijkste steden
en wateren. Het zijn: Noorwegen, IJsland, Zweden, Finland,
Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Rusland, Oslo, Kopenhagen,
Stockholm, Helsinki, Sint-Petersburg, de Noordelijke IJszee en de
Oostzee. Hoogteverschillen worden reliëf genoemd. Ze worden op
kaarten met kleuren aangegeven. In de legenda zie je wat een kleur
betekent. De hoogte is altijd gemeten ten opzichte van de zeespiegel.

44

2 Landschappen in Noord-Europa
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Test jezelf
1

Door deze diagnostische voorbeeldtoets te maken, krijgen
de kinderen goed inzicht in de
toets en komen ze erachter
wat ze nog niet goed weten.
In vraag 1 komen begrippen
uit het hoofdstuk terug. Vraag
2-4 gaan over les 2-4. Vraag
5 is ten slotte een moeilijkere
toepassings- of inzichtsvraag.

Begrippen
Wat hoort bij elkaar? Trek een lijn.
de fjord
de toendra

een vlakte met mossen en struiken bij de poolcirkel
het oorspronkelijke bos

de taiga

een inham van de zee tussen bergen

de gletsjer

een uitgestrekt gebied met naaldbos

het oerbos

een rivier van ijs

2

Landschappen
Welke uitspraken zijn juist?
 De temperatuur heeft invloed op de begroeiing.
 Gletsjers hebben in de ijstijden fjorden uitgeschuurd.
 Naaldbomen kunnen goed tegen een koud klimaat.
Veel productiebos wordt vervangen door oerbos.
Vlak boven de boomgrens groeien bomen.

3

De aarde beweegt
Vul in.

aardkorst.
aardplaten.
Uit een vulkaan stroomt lava.
Voor boeren is lava is vruchtbare
grond.
Krijtrotsen zijn ontstaan uit dode schelpdieren.
Versteende resten van planten en dieren heten fossielen.
De buitenkant van de aarde heet de
Hij bestaat uit een aantal

4

5

Noord-Europa
Bekijk de kaart.
Welk schip vaart naar Kopenhagen?
A
B
C
Een ramp
Lees de bron hiernaast.
Wat betekent de ramp die Fara voorziet voor
de landschappen in Noord-Europa?

In Noord-Europa wordt het warmer. Dit
heeft invloed op de begroeiing en de dieren
die er leven. Bijvoorbeeld bomen op de
toendra. Gletsjers en eeuwige sneeuw
smelten waardoor overstromingen
plaatsvinden.

© Noordhoff Uitgevers bv
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B
C
A

Bron: Het plot uit een kinderboek.

Fara raakt nog net niet in paniek, terwijl
ze zegt: ‘Als het hem lukt de planeten
en de maan uit hun baan te halen, dan
hebben we echt een groot probleem.
Het klimaat zal veranderen. Alles zal op
z’n kop staan. Waar het nu warm is, is
het dan koud en andersom. Dat wordt
de grootste ramp die ooit op aarde
heeft plaatsgevonden.’

2 Landschappen in Noord-Europa
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Aardrijkskunde 7- Kies je taak

De 20 basislessen kunnen
worden uitgebreid door de
inzet van activerende taken.
De taken vragen weinig
organisatie en materialen.
Met stappenplannen en
indien gewenst een formulier
met beoordelingscriteria
kunnen kinderen zelfstandig
aan de slag.

Alle kinderen worden
uitgedaagd door gevarieerde
taken, gericht op meervoudige
intelligentie. Er zijn doe-taken,
denk-taken, talige taken en
juist visuele taken: kortom elk
kind kan zijn talent ontdekken
en laten zien.

Kies je taak
Samen met je leerkracht kies je een taak. Kruis de taak hieronder aan.
De taak bestaat uit vijf stappen. Alles wat je weten moet, staat op een
kopieerblad. Vraag dit blad aan je leerkracht. Voor sommige taken is nog
een tweede kopieerblad nodig. Schrijf in het stappenplan op bladzijde 49
op wat je bij iedere stap hebt gedaan.

t!

1 Teken he

2 1

3 Onderzoek het!

2 3

2 4

Landschappen

Vulkanen

Vele beroemde kunstenaars maakten schilderijen
van prachtige landschappen. Nu ben jij aan de
beurt. Bekijk hun schilderijen en ontdek welk
klimaat ze hebben geschilderd. Schets dan het
landschap van je keuze. Als de schets af is, maak
je het kunstwerk compleet door het in te kleuren.
Gebruik hiervoor kleurpotloden of verf.

Hoe ziet een vulkaan er vanbinnen uit? Zijn alle
vulkanen hetzelfde? Waar komt de lava uit? Ga
op onderzoek uit. Gebruik internet om
tekeningen te vinden waarop je de doorsnee van
een vulkaan ziet. Bekijk de tekeningen goed en
maak daarna je eigen tekening. Dan ziet iedereen
in jouw groep hoe een vulkaan werkt.

Deze taak kun
je maken vanaf
les 2.

Deze taak kun
je maken
na les 3.

2 Speel het!

2 2

4 Kijk verder!

2 5

2 6

Klimaatquiz

Vikingen

In dit hoofdstuk leerde je over landschappen in
Noord-Europa en welk klimaat daar is. Maar
hebben de andere
kinderen in jouw
groep ook goed
opgelet? Ga dat
testen met een quiz.
Je bedenkt een
aantal vragen en
speelt deze quiz met
andere kinderen van
je groep.

Scandinavië is het gebied van de Vikingen.
Duizend jaar geleden ontdekten ze IJsland en
gingen ze er wonen. Later zeilden ze ook naar
Groenland en zelfs naar de kust van Canada. Hoe
en wanneer deden ze dat, en waarom? En wat
weten we daar nog van? Zoek
het uit! Je vindt informatie op het
bronnenblad. Maak een kaart
met daarop de ontdekkingstochten
van de Vikingen.
Deze taak kun je maken
na les 3.

Deze taak kun je
maken na les 3.

46
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1 Teken het!
Bronnenblad taak 1
Bron 1: Schilderij van Vincent van Gogh.

Bron 3: Schilderij van Edward Hopper.

Bron 2: Schilderij van Claude Monet.

Bron 4: Schilderij van Claude Monet.
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In groep 7 en 8 zijn er twee
taken waarin kinderen met
bronnen werken.

2 Kies je taak
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Aardrijkskunde 7 - SamenWijzer!

Welke reizen maken mensen?

Er zijn drie verbindende
thema’s per leerjaar waarin
de verschillende vakgebieden
worden gecombineerd. Hier is
het thema Reizen.

Wie op reis gaat, heeft altijd wel ergens hulp van anderen nodig. Je
onderzoekt welke mensen het reizen mogelijk maken.

Aardrijkskunde
Bron 1: Een foto in de krant.

Bron 3: Interview uit een tijdschrift over reizen.

Kinderen leren binnen het
thema vraagstukken vanuit
verschillende invalshoeken te
bekijken.

Ik doe dit werk nu vijf jaar. Het leukste vind ik dat
je allerlei soorten mensen ontmoet. Het is mijn
taak om het de mensen naar de zin te maken. Ze
zijn op vakantie en willen ontspannen. Zelf moet ik
natuurlijk hard werken. Ik regel excursies en geef
informatie over de omgeving. Als er problemen
zijn, moet ik ze oplossen: de dokter bellen als
iemand ziek wordt, of de politie inschakelen bij
diefstal. Dan is het belangrijk om rustig te blijven –
je mag nooit in paniek raken. De meeste mensen
zijn dankbaar, maar sommigen klagen altijd. Daar
moet je tegen kunnen.

Welke mensen helpen bij reizen?
1 Kijk naar bron 1.
Welke taken hebben medewerkers van een
reisbureau? Kruis aan.
informatie geven over reizen
kaartjes voor de bioscoop regelen
kamers in een hotel reserveren
reizen verkopen
zorgen dat de treinen op tijd rijden

Met aansprekende vragen
en bronnen verkennen de
kinderen het thema.

2 Kijk naar bron 2.
a Zet een cirkel om Jos, de chauffeur van de bus.
b Vroeger werkte Jos op de stadsbus in Breda. Nu
werkt hij voor een reisorganisatie. Noem drie dingen
die nu anders zijn voor Jos.
1

Bron 2: Een foto uit een reisgids.

3 Lees bron 3.
a Wie wordt hier geïnterviewd? Kruis aan.
een kamermeisje
een skileraar
een reisleider
een taxichauffeur
b Welke foto past het best bij dit interview?
Omcirkel. De foto van bron 1 / 2, want

c Noem een voordeel en een nadeel van deze baan.
Voordeel:
Nadeel:
4a Wat moeten chauffeurs en reisleiders goed
kunnen? Kruis steeds een of beide vakjes aan.
chauffeurs

reisleiders

buitenlandse talen
spreken
kaartlezen
met allerlei mensen
omgaan
vertellen en uitleggen
lang achter elkaar
concentreren
van huis zijn zonder
heimwee
b Omcirkel de dingen die jij goed kunt.

2
3
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Natuur & techniek

Geschiedenis
Hoe reisden mensen vroeger?

Hoe werkt een navigatiesysteem?

5 Op de foto zie je een straat in een dorp in
Zeeland. In de herberg werden de paarden van
de postkoets gewisseld. Een postiljon mende de
paarden.

Je typt een adres in en een systeem geeft aan hoe
je moet rijden. Hoe dat kan? Het systeem vangt
signalen op van satellieten in de ruimte. Daarmee
berekent het razendsnel waar iemand precies
rijdt. Daarnaast beschikt het systeem over een
groot aantal wegenkaarten.

a Waarmee reisden mensen in Zeeland?

b Welk beroep maakte die reis mogelijk?

c Welke mensen werkten er ook in de herberg,
denk je? Noem twee beroepen.
1
2

Vragen over het thema vanuit
andere vakgebieden: hoe
reisden mensen vroeger en
wie werken er allemaal in de
reissector?

6 Jos vindt altijd zijn weg in het buitenland. Het
navigatiesysteem in zijn bus helpt hem daarbij.
a Wat is de functie van een navigatiesysteem?
de route aangeven die je moet rijden
signalen sturen naar satellieten
zorgen dat je nergens tegenaan rijdt
b Schrijf de woorden in de tekening.
navigatiesysteem – satelliet – signalen – auto
c Als je door een tunnel rijdt, doet het
navigatiesysteem het wel / niet, want

7 Schrijf nu op welke mensen reizen mogelijk maken.

8 Er is een hbo-opleiding voor toerisme en recreatie. Zoek uit wat je ermee kunt worden.

Ik ontdekte

• dat er in de reiswereld veel mensen werken en dat
die mensen heel verschillende beroepen hebben.

Ben je klaar?

• Je leerkracht vertelt of jullie verder gaan met dit project.
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Het thema is naar wens met
verschillende activiteiten uit te
breiden tot een (schoolbreed)
project. De taken en tips bij
SamenWijzer! staan in de
handleiding en kopieerbladen.
SamenWijzer!
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Aardrijkskunde handleiding 6
Overzichtelijk vormgegeven handleiding. De bladzijden van de les in het
leerwerkboek staan in het midden afgebeeld, met daaromheen de relevante informatie: lesdoelen, begrippen en lastige woorden, tips en uitleg
bij de leerstofteksten en opdrachten en natuurlijk achtergrondinformatie
en een voorleesverhaal per hoofdstuk.

Les 1
Lesdoelen
De kinderen:
• maken kennis met de manier waarop
gewerkt wordt in een moderne fabriek en
hoe een complexer product als een auto
gemaakt wordt.
• herhalen de voor dit hoofdstuk relevante
voorkennis;
• ontwikkelen een geïnteresseerde houding.
Begrippen
De volgende (reeds bekende) begrippen
hebben de kinderen nodig om de lessen uit
dit hoofdstuk te begrijpen: de grondstof,
de machine, het product, de fabriek,
de brandstof, de reclame, de energie,
het bedrijf.
Lesverloop
De stappen van de les worden ondersteund
op het digibord. In de algemene inleiding
van deze handleiding vindt u het standaardlesverloop en aanwijzingen voor de inzet
van het digibord.

U ziet in de handleiding
meteen de antwoorden.

De leerstofteksten worden
kort samengevat en er is een
suggestie voor een kijkvraag
bij de afbeelding.

Start van de les
• Korte terugblik: in groep 5 hebben de kinderen geleerd hoe
een enkelvoudig product als brood wordt gemaakt. Weten
ze nog wat je nodig hebt om een product te maken?
(grondstof, energie, machines en mensen). Wat is een
grondstof ook alweer? Kunnen ze van een aantal producten
de grondstof erbij bedenken? (melk – kaas, klei – baksteen,
hout – stoel, etc.)
• Activeren voorkennis: vertel de kinderen dat ze gaan
ontdekken hoe dingen gemaakt worden in fabrieken.
Wijs de kinderen op de voorwerpen om hen heen: tafel,
stoel, digibord, pakje drinken, je fiets. Alles wordt gemaakt
in fabrieken. Hebben ze wel eens een filmpje van een
lopende band gezien?

14
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Kijkplaat
Je ziet een autofabriek van binnen. De buitenkant van de
auto’s is al klaar en nu worden ze verder in elkaar gezet. Kijk,
die auto krijgt een deur. En daar gaat het stuur erop.
Bij deze plaat hoort een voorleesverhaal, te beluisteren in de
instructiesoftware of zelf voor te lezen op pagina 34 van deze
Lesbeschrijving.
Kijkvragen
• Wat gebeurt er met de auto op de voorgrond (dashboard
installeren)
• Wat gebeurt er met de auto daarachter? (stuur, deuren)
• Welke auto is verder, die op de voorgrond of die daarachter?
• Waar komt de energie voor de machines vandaan
(bedieningspaneel met knoppen, draden en kabels,
ze werken op stroom)
• Wat voor geluiden zijn er in de hal te horen? (het is vrij stil;
de machines maken nauwelijks geluid, je hoort af en toe het
geluid van robotarmen die bewegen en het aanschroeven
van onderdelen. En mensen die overleggen.)
• Wat doet de meneer met het papier in zijn hand?
(controleren of alles goed gebeurt, afvinken)
24-03-14 12:15
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Achtergrondinformatie
• In een moderne autofabriek worden
geen auto’s gemaakt, maar in elkaar
gezet. Dit heet assemblage. In Nederland
zijn veel assemblagefabrieken. Een reden
daarvoor is dat veel werk door robots
gedaan kan worden, waardoor dure
arbeidskrachten overbodig zijn.
De onderdelen worden dan grotendeels
in lagelonenlanden gefabriceerd, zoals
China en India.
• Voor een buitenstaander lijkt het alsof
Nederland geen auto-industrie heeft,
maar we hebben alleen geen grote eigen
merken meer. In ons land zijn driehonderd
bedrijven met vijftigduizend werknemers
betrokken bij de auto-industrie.
De meeste zijn toeleveringsbedrijven en
liggen in Noord-Brabant en Limburg.
Ze werken nauw samen met de Technische
Universiteit Eindhoven en TNO.
• Er zijn in ons land een paar autofabrieken.
Nedcar in Born maakt bijv. Mini’s, DAF
Trucks maakt vrachtwagens. Bij Nedcar
rollen jaarlijks tweehonderdduizend auto’s
van de band. Dat zijn er meer dan
vijfhonderd per dag! Een kleiner bedrijf
als Gemco maakt vooral brandweerwagens en mobiele zendmastinstallaties.
Alleen het ontwerp en de assemblage van
de voertuigen doet het bedrijf zelf. Voor
zijn brandweerwagens werkt Gemco
meestal met een truck van DAF of
Mercedes als basis.
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Kijken en doen
De opdrachten zijn bedoeld om de kinderen bewust te maken
van wat er in een fabriek gebeurt. Mensen werken met machines
om een product te maken. Het bijtekenen van de auto-onderdelen dient om kinderen ervan bewust te maken dat veel
producten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen.
Het kleuren van de cirkel dient om kinderen even goed te laten
kijken.

Proefhoofdstuk

AK_WijzerHandleidingOpmaak.indd 15

Met de achtergrondinformatie
krijgt de leerstof een bredere
context. Uw vakkennis wordt
opgefrist en verdiept.

Bij een opdracht kan een
tip voor verlengde instructie
staan: bijvoorbeeld hoe je een
kind kunt helpen met deze
vraag. Soms staat er toegelicht
wat het doel van een vraag is.

15
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Instructiesoftware
De instructiesoftware maakt deel uit van het leerkrachtenpakket waarin
eveneens de digitale handleiding en alle kopieerbladen inclusief toetsen digitaal zijn te vinden.

U kunt via het menu navigeren
of rechtstreeks op de spread
klikken. Als u via het menu
navigeert, kunt u lineair de
stappen van de les volgen
door steeds op ‘volgende’ te
klikken.

Het menu hanteert de stappen
van de les uit het model van
directe instructie. De instructiesoftware ondersteunt u dus
bij alle stappen van de les met
interactieve vragen en filmpjes
of animaties: van de terugblik
op de vorige les, het activeren
van voorkennis tot het geven
van instructie en het nakijken
van de antwoorden.

U krijgt hier extra bronnen
aangeboden en kunt ook zelf
eigen bronnen toevoegen.

U vindt hier onder meer
relevante kopieerbladen.

58 | Instructiesoftware

BAO brochure_V16.indd 58

31-10-14 14:09

Bij verschillende lesonderdelen vindt u vaste animaties.
Zo is er bij elke kijkplaat een
voorleesverhaal met een
animatie van de kijkplaat. Bij
de lessen 2 t/m 4 is er de
beeldcarrousel. Hierin wordt
kort de inhoud van de les aan
de hand van kernafbeeldingen
en met behulp van audio
verteld. De instructie uit de
beeldcarrousel wordt afgesloten met een controlevraag.
Deze kan klassikaal worden
beantwoord of individueel op
de tablets van de leerlingen. U
krijgt zo meteen inzicht in het
effect van de instructie.

Als uw school kiest voor
volledig digitaal werken kunt
u hier de voortgang van uw
leerlingen monitoren.
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