Week 20

17 – 21 mei 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.1 Wereld: Duurzaam ontwikkelen
Je weet wat draagkracht en een ecologische voetafdruk is.
Je begrijpt waardoor de draagkracht van de aarde in gevaar komt en waarom een
duurzame ontwikkeling nodig is.
Je kunt de ecologische voetafdrukken van verschillende landen van een kaart
aflezen.

Maakwerk

Opdrachten bij paragraaf 4.1

Leerwerk

Week 21

Di 25 – 28 mei 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.2 Wereld: Is er genoeg voedsel voor iedereen?
Je weet wat een watervoetafdruk is en wat fossiele brandstoffen zijn.
Je begrijpt waarom het beter is om duurzame energie te gebruiken.
Je kunt op een wereldkaart aangeven waar de producten die je eet vandaan komen.

Maakwerk

Paragraaf 4.2: opdracht 1,3,4,5,6
+ verdieping 4.1, WB blz. 100

Leerwerk

Paragraaf 4.1

Week 22

1 – 4 juni 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.3 Wereld: Consumeren of consuminderen?
Je weet wat de levensloop van een product, cradle-to-cradle, recycling en
energieneutraal betekenen.
Je begrijpt waarom het moeilijk is om producten echt duurzaam te produceren en
duurzaam te wonen.
Je kunt op basis van feiten en met argumenten een mening vormen en discussiëren
Uitleg Praktische Opdracht: Vlog je duurzaamheid

Maakwerk

Paragraaf 4.3: opdrachten 1,3,4,5
+ verdieping 4.2, WB blz. 100

Leerwerk

Paragraaf 4.2
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Week 23

7 – 11 juni 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.4 Nederland: Wat ligt er op je Nederlandse bord?
Je weet dat er in de Nederlandse landbouw economisch wordt gewerkt, maar dat dat
niet altijd duurzaam is.
Je begrijpt hoe het komt dat qua energie, vervuiling, water en transport, landbouw niet
echt duurzaam is.
Je kunt de ecologische en watervoetafdruk van verschillende producten berekenen

Maakwerk

Paragraaf 4.4 opdrachten 1,2,3,6
+ verdieping 4.3, WB blz. 101
Werken aan PO “Vlog je duurzaamheid”

Leerwerk

Paragraaf 4.3

Week 24

14 – 18 juni 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.5 Nederland: Nederland verduurzaamt
Je weet wat de betekenis is van energietransitie, circulaire economie en
afvalvoetafdruk.
Je begrijpt waarom het belangrijk is dat er een energietransitie komt.
Je kunt op een kaart intekenen waar er windmolenparken in Nederland zijn of komen.

Maakwerk

Paragraaf 4.5 opdrachten 1,3,4,6
+ verdieping 4.4, WB blz. 111
Werken aan PO “Vlog je duurzaamheid”

Leerwerk

Paragraaf 4.4

Week 25

21 – do 24 juni 2021

leerdoelen

Voorbereiden op de toets van hoofdstuk 4

Maakwerk

Verdieping 4.5, WB blz. 111
Inleveren PO “Vlog je duurzaamheid” klik hier

Leerwerk

Hoofdstuk 4

Week 25/26

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

Leerwerk

Week 29

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