Week 19

10 – wo 12 mei 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.1 Start: grenzen
Je weet welke soorten grenzen er zijn.
Je begrijpt dat mensen op verschillende manieren bij een land horen.
Je kunt in de atlas harde en zachte grenzen aanwijzen.

Maakwerk

Paragraaf 3.1 opdrachten: 1,3,4,8

Leerwerk
Week 20

17 – 21 mei 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.2 Start: identiteit
Je weet wat het verschil is tussen identiteit en mentaliteit en welke gevolgen verschillen
in mentaliteit kunnen hebben.
Je begrijpt waarom mensen hun eigen omgeving zo belangrijk vinden.
Je kunt voorbeelden geven van regionalisme.

Maakwerk

Paragraaf 3.2 opdrachten:2,3,4,7

Leerwerk

Paragraaf 3.1

Week 21

Di 25 – 28 mei 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.3 Start: ruimtegebrek
Je weet hoe in Nederland de ruimte wordt ingedeeld en hoe gemeenten zorgen voor een
goede leefbaarheid.
Je begrijpt waarom inspraak nodig is bij plannen van de overheid.
Je kunt een mening vormen over inrichting van de ruimte bij jou in de buurt.

Maakwerk

Paragraaf 3.3 opdrachten: 1,3,5,8

Leerwerk

Paragraaf 3.2

Week 22
leerdoelen

1 – 4 juni 2021
Paragraaf: 3.4 Nederland & België: Nederlanders en Belgen
Je weet hoe je Nederland en België kunt typeren.
Je begrijpt dat het moeilijk is om uit te leggen wat precies de Nederlandse en Belgische
identiteit is.
Je kunt voorbeelden geven van chauvinisme.
Paragraaf: 3.5 Nederland & België: de grenzen van Nederland
Je weet hoe Nederland met België samenwerkt in de grensgebieden.
Je begrijpt dat het belangrijk is dat Nederland en België als goede buren samenwerken.
Je kunt met een kaart duidelijk maken wat het belang van deze samenwerking is.

Maakwerk

Paragraaf 3.4 opdrachten: 1,2,4,5,8
Paragraaf 3.5 opdrachten: 1,4,5,7

Leerwerk

Paragraaf 3.3
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Week 23
leerdoelen

7 – 11 juni 2021
Paragraaf: 3.6 Nederland & België: de grenzen van België
Je weet hoe België is ingedeeld in gemeenschappen en gewesten.
Je begrijpt waarom samenwerking in de Scheldemond en de Kanaalzone belangrijk is.
Je kunt in de atlas alle genoemde plaatsen en waterwegen aanwijzen.
Paragraaf: 3.7 Nederland & België: het grensgebied van Nederland en België
Je weet wat de betekenis is van het Verdrag van Schengen en hoe daardoor
grenspendel makkelijker is.
Je begrijpt dat er een belangentegenstelling is tussen milieu en economie en dat alleen
door inspraak daar een goed evenwicht in kan zijn.
Je kunt uitleggen waarom het Verdrag van Schengen in het voordeel van migranten
werkt.

Maakwerk

Paragraaf 3.6 opdrachten: 1,2,3,4,7
Paragraaf 3.7 opdrachten: 1,2,4,7

Leerwerk

Paragraaf 3.4 + 3.5

Week 24
leerdoelen

14 – 18 juni 2021
Paragraaf: 3.8 Rusland: de inwoners van Rusland
Je weet dat Rusland bestaat uit een federatie van republieken en provincies waar
verschillende volken wonen en vaak ook Russen die daar zijn komen wonen.
Je begrijpt waarom er culturele verschillen zijn in het grote Rusland.
Je kunt met behulp van de atlas/kaarten aantonen dat Rusland een lappendeken van
volken en gebieden is.
Paragraaf: 3.9 Rusland: conflicten in Rusland
Je weet wat russificatie en separatisme betekent.
Je begrijpt dat deze twee begrippen voor veel problemen zorgen in Rusland en de
buurlanden.
Je kunt met behulp van kaarten uitleggen waarom er problemen zijn tussen Rusland en
de buurlanden.

Maakwerk

Paragraaf 3.8 opdrachten: 1,2,4,8
Paragraaf 3.9 opdrachten: 1,4,5,7

Leerwerk

Paragraaf 3.6 + 3.7
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Week 25

21 – do 24 juni 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.10 Rusland: Russische grondstoffen
Je weet dat de Russische economie afhankelijk is van grondstoffen.
Je begrijpt waarom de afhankelijkheid van grondstoffen problemen oplevert.
Je kunt problemen met betrekking tot grondstoffen indelen in groepen.

Maakwerk

Paragraaf 3.10 opdrachten: 1,2,4,6

Leerwerk

Hoofdstuk 3.1 t/m 3.10

Week 25/26

Vr 25 juni – vr 2 juli 2021
Toetsweek vrijdag 25 juni t/m vrijdag 2 juli

Leerwerk
Week 27

5 – 9 juli 2021

Week 28

12 – 16 juli 2021

Week 29

Vanaf maandag 19 juli 2021
Zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021
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