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Week 5

1 – 5 februari 2021

leerdoelen
Maakwerk

Introductie hoofdstuk 3

Leerwerk
Week 6

8 - 12 februari 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.1 Wereld: Klimaten op aarde
• Je kent de acht hoofdklimaten en weet waar ze voorkomen.
• Je begrijpt dat het weer bepalend is voor het klimaat.
• Je kunt bepalen of een klimaat op lage of op hoge breedte ligt.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.1

Leerwerk
Week 7

15 - 19 februari 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.2 Wereld: Temperatuurverschillen op aarde
• Je weet dat breedteligging, hoogte en seizoenen invloed hebben op de temperatuur.
• Je begrijpt waardoor er temperatuurverschillen op aarde ontstaan en hoe seizoenen ontstaan.
• Je kunt het ontstaan van de seizoenen in een tekening weergeven.

Maakwerk

Teken een klimaatgrafiek
Opdrachten bij 3.2

Leerwerk

Paragraaf 3.1

Week 8

22 –26 februari 2021 - VOORJAARSVAKANTIE

leerdoelen
VOORJAARSVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk

Week 9

1 – 5 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.3 Wereld: Neerslag, hier veel en daar weinig
• Je kent het verschil tussen de korte en lange kringloop en tussen stijgingsregen en
stuwingsregen.
• Je begrijpt hoe regen ontstaat en hoe de waterkringloop werkt.
• Je kunt een tekening maken van de drie soorten regen.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.3

Leerwerk

Paragraaf 3.2

Week 10

8 – 12 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: Saudi-Arabië en Papoea-Nieuw-Guinea: Droog en nat
• Je kunt de opgedane theoretische kennis toepassen op twee voorbeeldgebieden.

Maakwerk

Opdrachten bij landenvergelijking

Leerwerk

Leren 3.3

Week 11

15 – 19 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.4 Nederland: Het klimaat in Nederland
• Je weet dat land en zee het klimaat beïnvloeden.
• Je begrijpt waardoor Nederland een gematigd zeeklimaat heeft.
• Je kunt verklaren waarom het in de zomer in Nederland koeler is dan in Berlijn en in de winter
warmer.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.4

Leerwerk

Paragraaf 3.1 t/m 3.3 – formatieve toets

Week 12

22 – 26 maart 2021

leerdoelen

Praktische opdracht

Maakwerk

Project Europa – uitleg volgt door de docent

Leerwerk

Week 13

29 maart – do. 1 april 2021

leerdoelen
Maakwerk

GeoICT afronden

Leerwerk
Week 14

Di. 6 april – 9 april 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.5 Nederland: Het weer in Nederland
• Je weet waarom de weersverwachting belangrijk is en hoe het weer in delen van ons land kan
verschillen.
• Je begrijpt waardoor er verschillen in het weer in Nederland ontstaan.
• Je kunt op een kaart de verschillen in weer aangeven.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.5

Leerwerk
Week 15
leerdoelen

12 – do. 15 april 2021
Voorbereiden toetsweek / herhaling

Maakwerk
Leerwerk
Week 16

Paragraaf 3.4 + 3.5
19 – 23 april 2021 TOETSWEEK

leerdoelen
TOETSWEEK vrijdag 16 april t/m vrijdag 23 april
Maakwerk
Leerwerk

Week
17/18

Hoofdstuk 3 - Klimaat

26 april – 7 mei 2021 MEIVAKANTIE

leerdoelen
MEIVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk

Week 5

1 – 5 februari 2021

leerdoelen
Maakwerk

Introductie hoofdstuk 3

Leerwerk
Week 6

8 - 12 februari 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.1 Wereld: Klimaten wereldwijd
• Je weet welke klimaten op aarde voorkomen.
• Je begrijpt welke invloed breedteligging heeft op klimaten.
• Je kunt uitleggen waarom de begroeiing tussen de verschillende klimaten verschillend is.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.1

Leerwerk
Week 7

15 - 19 februari 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.2 Wereld: Temperatuurverschillen op aarde
• Je weet dat dankzij de atmosfeer de aarde een leefbaar klimaat heeft.
• Je begrijpt welke invloed de stand van de zon en de geografische breedte hebben op de
temperatuur.
• Je kunt de gemiddelde dagtemperatuur berekenen.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.2

Leerwerk

Paragraaf 3.1

Week 8

22 –26 februari 2021 - VOORJAARSVAKANTIE

leerdoelen
VOORJAARSVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk

Week 9

1 – 5 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.3 Wereld: Het verschil tussen zomer en winter
• Je weet welke gevolgen de schuine stand van de aardas heeft voor dag en nacht op aarde.
• Je begrijpt waarom de schuine stand van de aarde invloed heeft op de seizoenen en de
temperatuur op aarde.
• Je kunt een tekening maken van de aarde ten opzichte van de zon voor verschillende
jaargetijden.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.3

Leerwerk

Paragraaf 3.2

Week 10

8 – 12 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.4 Wereld: Water: te veel of te weinig
• Je weet dat water in verschillende vormen kan voorkomen en dat het in een kringloop
rondgaat.
• Je begrijpt hoe stuwingsregen, stijgingsregen en frontale regen ontstaan.
• Je kunt uitleggen hoe de waterkringloop werkt.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.4

Leerwerk

Paragraaf 3.3

Week 11

15 – 19 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: Saudi-Arabië en Papoea-Nieuw-Guinea: Droog en nat
• Je kunt de opgedane theoretische kennis toepassen op twee voorbeeldgebieden
Paragraaf: Saudi-Arabië en Papoea-Nieuw-Guinea: Bedoeïenen en Papoea's.

Maakwerk

Opdrachten landenvergelijking

Leerwerk

Paragraaf 3.1 t/m 3.4 – formatieve toets

Week 12

22 – 26 maart 2021

leerdoelen
Maakwerk
Leerwerk

Praktische Opdracht – Project Europa

Week 13

29 maart – do. 1 april 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.5 Nederland: Nederland, een gematigd zeeklimaat
• Je weet welke windrichting in Nederland overheerst en wat voor gevolgen dat heeft voor ons
klimaat.
• Je begrijpt de invloed van aanlandige en aflandige wind en waarom Nederland een gematigd
zeeklimaat heeft.
• Je kunt uitleggen waardoor in de zomer en winter op gelijke breedte verschillen in temperatuur
ontstaan.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.5

Leerwerk
Week 14

Di. 6 april – 9 april 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.6 Nederland: Weer en klimaat in Nederland
• Je weet dat er in Nederland kleine klimaatverschillen bestaan en in welke gebieden die
merkbaar zijn.
• Je begrijpt wat het verschil is tussen het broeikaseffect en het versterkt broeikaseffect, op
welke manier het versterkt broeikaseffect ontstaat en welke invloed dit heeft op het klimaat.
• Je kunt met behulp van kaarten aantonen welke verschillen in weer en klimaat er in Nederland
zijn.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.6

Leerwerk

Paragraaf 3.5

Week 15

12 – do. 15 april 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.7 Nederland: Depressies
• Je weet wat luchtdruk is en op welke manier die kan veranderen.
• Je begrijpt hoe een warmtefront en een koufront ontstaan en wat de gevolgen van deze
fronten zijn.
• Je kunt uitleggen waarom het voorspellen van het weer in Nederland zo lastig is.

Maakwerk

Maken opdrachten bij 3.7

Leerwerk

Paragraaf 3.6

Week 16

19 – 23 april 2021 TOETSWEEK

leerdoelen
TOETSWEEK vrijdag 16 april t/m vrijdag 23 april
Maakwerk
Leerwerk

Week
17/18

Hoofdstuk 3: Klimaat

26 april – 7 mei 2021 MEIVAKANTIE

leerdoelen
MEIVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk

Week 5

1 – 5 februari 2021

leerdoelen
Maakwerk

Introductie hoofdstuk 3

Leerwerk
Week 6

8 - 12 februari 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.1 Wereld: Water op aarde
• Je weet hoe water verdeeld is over de aarde en hoe de waterkringloop werkt.
• Je begrijpt waardoor er soms veel en soms weinig water beschikbaar is.
• Je kunt een grafiek van de waterbalans lezen en begrijpen.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.1

Leerwerk
Week 7

15 - 19 februari 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.2 Wereld: Water in natte gebieden
• Je weet wat een piekafvoer is en wat de gevolgen van een overstroming kunnen zijn.
• Je begrijpt waardoor overstromingen kunnen ontstaan.
• Je kunt in een grafiek de piekafvoer van een rivier weergeven.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.2

Leerwerk

Paragraaf 3.1

Week 8

22 –26 februari 2021 - VOORJAARSVAKANTIE

leerdoelen
VOORJAARSVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk
Week 9

1 – 5 maart 2021

leerdoelen
Maakwerk
Leerwerk

Praktische Opdracht - GeoICT

Week 10

8 – 12 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.3 Wereld: Water in droge gebieden
• Je weet hoe mensen in droge gebieden aan zoet water komen.
• Je begrijpt hoe waterstress tot conflicten kan leiden.
• Je kunt aanwijzen waar droge gebieden op aarde liggen.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.3

Leerwerk

Paragraaf 3.2

Week 11

15 – 19 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: Verenigde Staten en Bangladesh: Droog en nat
Paragraaf: Verenigde Staten en Bangladesh: Rijk en arm
• Je kunt de opgedane theoretische kennis toepassen op twee voorbeeldgebieden

Maakwerk

Opdrachten landenvergelijking

Leerwerk

Paragraaf 3.1 t/m 3.3 – formatieve toets

Week 12

22 – 26 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.4 Nederland: Rivieren in Nederland
• Je weet waarom rivieren belangrijk zijn voor Nederland.
• Je begrijpt de maatregelen tegen overstroming van de rivieren.
• Je kunt met een tekening uitleggen wat de drietrapsstrategie inhoudt.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.4

Leerwerk
Week 13

29 maart – do. 1 april 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.5 Nederland: Nederland en de zee
• Je weet hoe Nederland beschermd wordt tegen de zee.
• Je begrijpt hoe polders worden aangelegd en droog gehouden.
• Je kunt uitleggen hoe zandsuppletie en de zandmotor de kust beschermen.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.5

Leerwerk

Paragraaf 3.4

Week 14

Di. 6 april – 9 april 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.5 Nederland: Nederland en de zee
• Je weet hoe Nederland beschermd wordt tegen de zee.
• Je begrijpt hoe polders worden aangelegd en droog gehouden.
• Je kunt uitleggen hoe zandsuppletie en de zandmotor de kust beschermen.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.5

Leerwerk

Paragraaf 3.5

Week 15

12 – do. 15 april 2021

leerdoelen
Maakwerk

Voorbereiding toetsweek / herhaling

Leerwerk
Week 16

19 – 23 april 2021 TOETSWEEK

leerdoelen
TOETSWEEK vrijdag 16 april t/m vrijdag 23 april
Maakwerk
Leerwerk

Week
17/18

Hoofdstuk 3: water

26 april – 7 mei 2021 MEIVAKANTIE

leerdoelen
MEIVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk

Week 5

1 – 5 februari 2021

leerdoelen
Maakwerk

Introductie hoofdstuk 3

Leerwerk
Week 6

8 - 12 februari 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.1 Wereld: Water in beweging
• Je weet hoe de korte- en de lange waterkringloop werkt en in welke vormen water is
opgeslagen.
• Je begrijpt waarom veel water ongeschikt of onbereikbaar is voor de mens.
• Je kunt (te) droge en (te) natte gebieden op aarde op de kaart van elkaar onderscheiden.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.1

Leerwerk
Week 7

15 - 19 februari 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.2 Wereld: Water in balans
• Je weet de betekenis van alle begrippen die samenhangen met de waterbalans en duurzaam
waterbeheer.
• Je begrijpt hoe een waterbalans in elkaar steekt.
• Je kunt het belang uitleggen van duurzaam waterbeheer.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.2

Leerwerk

Paragraaf 3.1

Week 8

22 –26 februari 2021 - VOORJAARSVAKANTIE

leerdoelen
VOORJAARSVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk
Week 9

1 – 5 maart 2021

leerdoelen
Maakwerk
Leerwerk

Praktische Opdracht - GeoICT

Week 10

8 – 12 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.3 Wereld: Soms te veel
• Je weet welke gebieden grotere overstromingsrisico’s kennen.
• Je begrijpt waarom het overstromingsrisico van veel gebieden toeneemt.
• Je kunt een aantal maatregelen beoordelen om overstromingsrisico’s te verkleinen

Maakwerk

Opdrachten bij 3.3

Leerwerk

Paragraaf 3.2

Week 11

15 – 19 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.4 Wereld: Vaak te weinig
• Je weet dat waterstress door fysieke en economische watertekorten kan ontstaan.
• Je begrijpt waarom toenemende waterstress tot een wateroorlog kan leiden.
• Je kunt een aantal maatregelen beoordelen om watertekorten op te heffen.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.4

Leerwerk

Paragraaf 3.3

Week 12

22 – 26 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: Bangladesh en Verenigde Staten: Steeds natter en steeds droger
Paragraaf: Bangladesh en Verenigde Staten: Ruimte voor de rivieren en slimmer en zuiniger
• Je kunt de opgedane theoretische kennis toepassen op twee voorbeeldgebieden.

Maakwerk

Opdrachten bij de landenvergelijking

Leerwerk

Paragraaf 3.1 t/m 3.4 – formatieve toets

Week 13

29 maart – do. 1 april 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.5 Nederland: De zee klopt op de voordeur
• Je weet welke soorten polders er zijn en dat er misverstanden bestaan over de veiligheid.
• Je begrijpt waarom het overstromingsrisico van Laag-Nederland toeneemt en hoe men daar
de kust tegen beschermt.
• Je kunt op de kaart van Nederland verschillende polders en kustgedeelten aanwijzen

Maakwerk

Opdrachten bij 3.5

Leerwerk

Week 14

Di. 6 april – 9 april 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.6 Nederland: De rivieren kloppen op de achterdeur
• Je weet wat de drietrapsstrategie inhoudt.
• Je begrijpt waarom we rivieren meer ruimte moeten (terug)geven en waarom preventie van
grotere piekafvoeren op langere termijn beter is dan rampenbestrijding op korte termijn.

Maakwerk

Opdrachten bij 3.6

Leerwerk

Paragraaf 3.5

Week 15

12 – do. 15 april 2021

leerdoelen
Maakwerk

Voorbereiding toetsweek / herhaling

Leerwerk
Week 16

19 – 23 april 2021 TOETSWEEK

leerdoelen
TOETSWEEK vrijdag 16 april t/m vrijdag 23 april
Maakwerk
Leerwerk

Week
17/18

Hoofdstyuk 3: Water

26 april – 7 mei 2021 MEIVAKANTIE

leerdoelen
MEIVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk

Week 5

1 – 5 februari 2021

leerdoelen
Maakwerk

Introductie hoofdstuk 2: Bronnen van energie

Leerwerk
Week 6

8 - 12 februari 2021

leerdoelen

Paragraaf: 2.1 Start: traditionele energie
• Je weet welke soorten traditionele energiebronnen er zijn en hoe ze ontstaan zijn.
• Je begrijpt dat er aan elke energiebron voor- en nadelen zitten.
• Je kunt een mening geven over het gebruik van de traditionele energiebronnen.

Maakwerk

Opdrachten bij 2.1

Leerwerk
Week 7

15 - 19 februari 2021

leerdoelen

Paragraaf: 2.2 Start: duurzame energie
• Je weet welke soorten duurzame energiebronnen er zijn en hoe ze werken.
• Je begrijpt dat er ook aan duurzame energiebronnen voor- en nadelen zitten.
• Je kunt een mening geven over het gebruik van duurzame energiebronnen.

Maakwerk

Opdrachten bij 2.2

Leerwerk

Paragraaf 2.1

Week 8

22 –26 februari 2021 - VOORJAARSVAKANTIE

leerdoelen
VOORJAARSVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk
Week 9

1 – 5 maart 2021

leerdoelen

Paragraaf: 2.3 Start: infrastructuur en energie
• Je weet op welke manieren energie vervoerd kan worden.
• Je begrijpt welke infrastructuur er nodig is voor het transport van energie.
• Je kunt uitleggen waarom transport van energie nodig is.

Maakwerk

Opdrachten bij 2.3

Leerwerk

Paragraaf 2.2

Week 10
leerdoelen

8 – 12 maart 2021
Paragraaf: 2.4 Nederland & Frankrijk: energievoorziening
• Je weet hoe Nederland en Frankijk in hun energie voorzien.
• Je begrijpt waarom de energievoorziening van een land deels afhankelijk is van de natuurlijke
omstandigheden.
• Je kunt de verschillen in de Nederlandse en Franse energievoorziening verklaren.
Paragraaf: 2.5 Nederland: energie
• Je weet dat er heel wat infrastructuur voor nodig is om ons van energie te voorzien.
• Je begrijpt welke rol Nederland wil spelen in de (toekomstige) energiehandel.
• Je kunt op kaarten aanwijzen waar energie vandaan komt en naar toegaat.

Maakwerk

Opdrachten bij 2.4 en 2.5

Leerwerk

Paragraaf 2.3

Week 11
leerdoelen

15 – 19 maart 2021
Paragraaf: 2.6 Frankrijk: energie
• Je weet hoe Frankrijk aan aardolie en aardgas komt.
• Je begrijpt dat een veilige opslag van radioactief afval een probleem is.
• Je kunt op een kaart of in Google Earth een waterkrachtcentrale herkennen en aanwijzen.
Paragraaf: 2.7 Nederland & Frankrijk: duurzame energie
• Je weet hoe duurzaam Nederland en Frankrijk willen worden en hoe ze dat proberen te
bereiken.
• Je begrijpt hoe duurzame energie-ontwikkeling vanuit verschillende dimensies te bekijken is.
• Je kunt uitleggen waarom het lastig is om van de traditionele energiebronnen af te stappen.

Maakwerk

Opdrachten bij 2.6 en 2.7

Leerwerk

Paragraaf 2.4 en 2.5

Week 12

22 – 26 maart 2021

leerdoelen
Maakwerk
Leerwerk

Praktische Opdracht Eigen Omgeving

Week 13

29 maart – do. 1 april 2021

leerdoelen

Paragraaf: 2.8 Brazilië: Braziliaanse energiebronnen
• Je weet hoe Brazilië in zijn energie voorziet.
• Je begrijpt waarom de vraag naar energie in Brazilië toeneemt.
• Je kunt met behulp van een kaart verklaren waarom Brazilië geschikt is voor waterkracht.

Maakwerk

Opdrachten bij 2.8

Leerwerk

Paragraaf 2.6 en 2.7

Week 14

Di. 6 april – 9 april 2021

leerdoelen

Paragraaf: 2.9 Brazilië: energie in Zuidoost-Brazilië
• Je weet waar in Brazilië het energieverbruik het hoogst is.
• Je begrijpt waarom de energiebehoefte in Brazilië zo toeneemt.
• Je kunt aangeven hoe de energievoorziening de inrichting van het land beïnvloedt

Maakwerk

Opdrachten bij 2.9

Leerwerk

Paragraaf 2.8

Week 15

12 – do. 15 april 2021

leerdoelen

Paragraaf: 2.10 Brazilië: duurzame energie
• Je weet op welke manieren Brazilië zorgt voor een duurzame energievoorziening.
• Je begrijpt waarom ook aan duurzame energie nadelen zitten.
• Je kunt op kaarten en op foto’s verschijnselen herkennen met betrekking tot de winning, het
transport en de productie van energie.

Maakwerk

Opdrachten bij 2.10

Leerwerk

Paragraaf 2.9

Week 16

19 – 23 april 2021 TOETSWEEK

leerdoelen
TOETSWEEK vrijdag 16 april t/m vrijdag 23 april
Maakwerk
Leerwerk

Week
17/18

PTA-toets hoofdstuk 2 paragraaf 1 t/m 10: Bronnen van energie
26 april – 7 mei 2021 MEIVAKANTIE

leerdoelen
MEIVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk

Week 5

1 – 5 februari 2021
•
•
•

Leerdoelen

Je begrijpt wat je fout hebt gedaan in je toets en kunt bepalen of je gaat herkansen.
Je hebt een goed beeld waar het in hoofdstuk 3: Energietransitie over gaat
Je begrijpt hoe je kunt werken met toekomstscenario’s

Maakwerk

Hoofdstuk 3: Introductie en vaardigheden

Leerwerk

Introductie lezen en goed door het hele hoofdstuk heen bladeren

Week 6
Leerdoelen

8 - 12 februari 2021
Paragraaf: 3.1 Wereld: De aarde warmt op!
•
•
•

Je kent een aantal feiten dat aantoont dat de aarde opwarmt.
Je begrijpt waarom de aarde opwarmt en welke gevolgen dat heeft voor het leven op
aarde.
Je kunt een aantal gebieden aanwijzen waar de klimaatverandering zichtbaar is en je kunt
met verschillende toekomstscenario’s werken

Maakwerk

Maken opdrachten paragraaf 3.1

Leerwerk

Lezen paragraaf 3.1

Week 7

15 - 19 februari 2021

leerdoelen

Paragraaf: 3.2 Wereld: Op weg naar duurzame energiebronnen
•
•
•

Je kent de belangrijkste traditionele energiebronnen en je weet dat het energieverbruik/pp
en de CO2-voetafdruk jarenlang explosief toenamen.
Je begrijpt waarom traditionele energiebronnen niet duurzaam zijn en er een
energietransitie nodig is.
Je kunt aan de hand van een dwarsdoorsnede beslissen of gas en olie met conventionele
winningstechnieken mogelijk is

Maakwerk

Maken opdrachten 3.2

Leerwerk

Lezen paragraaf 3.2

Week 8

22 –26 februari 2021 - VOORJAARSVAKANTIE

leerdoelen
VOORJAARSVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk
Week 9
leerdoelen

Maakwerk

1 – 5 maart 2021
•

Je hebt de stof uit de vorige hoofdstukken toegepast op het land India

Werken aan en inleveren PO

Leerwerk
Week 10
leerdoelen

8 – 12 maart 2021

Paragraaf: 3.3 Wereld: Het tegengaan van klimaatverandering
•
•
•

Maakwerk

Je kent de belangrijkste duurzame energiebronnen en je weet dat die ook nadelen
hebben.
Je begrijpt waarom er een energietransitie nodig is en op welke andere manieren je de
uitstoot van broeikasgassen kunt beperken.
Je kunt in een discussie uitleggen waarom critici twijfelen aan de haalbaarheid van de
klimaatdoelstellingen van Parijs en waarom er voor landen in ontwikkeling andere
klimaatafspraken gelden.

Maken opdrachten 3.3

Leerwerk

Week 11

15 – 19 maart 2021

Leerdoelen

Paragraaf: Bolivia en Canada: Lithium en teerzanden
Zie paragraaf 3.1 t/m 3.3

Maakwerk

Afmaken paragrafen 3.1 t/m 3.3 en maken opdracht landenvergelijking Bolivia en Canada

Leerwerk

Theorie bij opdracht Bolivia en Canada

Week 12

22 – 26 maart 2021

Leerdoelen

Paragraaf: 3.4 Nederland: Naar minder CO2-uitstoot in Nederland
• Je kent het bestaan van de Klimaatwet en je weet waarom Europees gezien Nederland lang
een grote CO2-uitstoot/pp heeft gekend.
• Je begrijpt waarom er door de energietransitie en klimaatadaptatie ruimtelijke conflicten
kunnen ontstaan en waarom mede-eigenaarschap van omwonenden bij de keuze van de
locatie van duurzame energiebronnen van belang is.
• Je kunt op een kaart aangeven welke soorten duurzame energielocaties in bepaalde gebieden
meer of minder geschikt zijn.

Maakwerk

Maken opdrachten 3.4

Leerwerk

Goed doorlezen paragraaf 3.4

Week 13

29 maart – do. 1 april 2021

Leerdoelen
Maakwerk

Afmaken opdrachten bij 3.4

Leerwerk

Leren begrippen hoofdstuk 3

Week 14

Di. 6 april – 9 april 2021

leerdoelen
Maakwerk

Oefentoets/formatieve toets hoofdstuk 3

Leerwerk

Hoofdstuk 3.1 t/m 3.4

Week 15

12 – do. 15 april 2021

leerdoelen
Maakwerk

Voorbereiding toetsweek

Leerwerk
Week 16

19 – 23 april 2021 TOETSWEEK

leerdoelen
TOETSWEEK vrijdag 16 april t/m vrijdag 23 april
Maakwerk
Leerwerk

Hoofdstuk 3

Week
17/18

26 april – 7 mei 2021 MEIVAKANTIE

leerdoelen
MEIVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk

Week 5

1 – 5 februari 2021
•
•
•

Leerdoelen

Je begrijpt wat je fout hebt gedaan in je toets en kunt bepalen of je gaat herkansen.
Je hebt een goed beeld waar het in hoofdstuk 3: Energietransitie over gaat
Je begrijpt hoe je kunt werken met toekomstscenario’s

Maakwerk

Hoofdstuk 3: Introductie en vaardigheden

Leerwerk

Introductie lezen en goed door het hele hoofdstuk heen bladeren

Week 6

8 - 12 februari 2021
•
•
•

Leerdoelen

•

Je kunt aan de slag met je Praktische Opdracht over India!
Je kent een aantal feiten dat aantoont dat de aarde opwarmt.
Je begrijpt waarom de aarde opwarmt en welke gevolgen dat heeft voor het leven op
aarde.
Je kunt een aantal gebieden aanwijzen waar de klimaatverandering zichtbaar is en je kunt
met verschillende toekomstscenario’s werken.

Maakwerk

Maken opdrachten paragraaf 3.1/Plan van aanpak maken voor PO

Leerwerk

Lezen paragraaf 3.1

Week 7

15 - 19 februari 2021

leerdoelen

•
•
•

Je kent de belangrijkste traditionele energiebronnen en je weet dat het energieverbruik/pp
en de CO2-voetafdruk jarenlang explosief toenam.
Je begrijpt waarom traditionele energiebronnen niet duurzaam zijn en een energietransitie
nodig is.
Je kunt aan de hand van een dwarsdoorsnede beslissen of gas en olie er met
conventionele winningstechnieken mogelijk is.

Maakwerk

Maken opdrachten 3.2/werken aan PO India

Leerwerk

Lezen paragraaf 3.2

Week 8

22 –26 februari 2021 - VOORJAARSVAKANTIE

leerdoelen
VOORJAARSVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk
Week 9

1 – 5 maart 2021

leerdoelen

Maakwerk

•

Je hebt de stof uit de vorige hoofdstukken toegepast op het land India

Werken aan en inleveren PO

Leerwerk
Week 10
leerdoelen

8 – 12 maart 2021
•

Je kent de belangrijkste duurzame energiebronnen en je weet dat die ook nadelen
hebben.
Je begrijpt waarom een energietransitie nodig is en op welke andere manieren je de
uitstoot van broeikasgassen kunt beperken.
Je kunt in een discussie uitleggen waarom critici twijfelen aan de haalbaarheid van de
klimaatdoelstellingen van Parijs, waarom het economisch gezien toch verstandig is om te
investeren in energietransitie en waarom voor landen in ontwikkeling andere
klimaatafspraken gelden.

•
•

Maakwerk

Maken opdrachten 3.3

Leerwerk

Week 11

15 – 19 maart 2021

Leerdoelen

Zie paragraaf 3.1 t/m 3.3

Maakwerk

Afmaken paragrafen 3.1 t/m 3.3 en maken opdracht Bolivia en Canada

Leerwerk

Theorie bij opdracht Bolivia en Canada

Week 12
Leerdoelen

22 – 26 maart 2021

•
•
•

Je kent de regionale gevolgen van de opwarming van de aarde voor Europa en de
belangrijkste EU-afspraken over de energietransitie.
Je begrijpt de Europese maatregelen om de energietransitie mogelijk te maken en het nut
van klimaatadaptatie.
Je kunt op een kaart aangeven welke gevolgen van de opwarming van Europa waar
optreden en welke gebieden het meest kwetsbaar zijn.

Maakwerk

Maken opdrachten 3.4

Leerwerk

Goed doorlezen paragraaf 3.4

Week 13

29 maart – do. 1 april 2021

Leerdoele
n

•
•
•

Je kent het bestaan van de Klimaatwet en je weet waarom Nederland Europees gezien lang
een grote CO2-uitstoot/pp heeft gekend.
Je begrijpt waarom door de energietransitie en klimaatadaptatie ruimtelijke conflicten kunnen
ontstaan en waarom mede-eigenaarschap van omwonenden bij de keuze van de locatie van
duurzame energiebronnen van belang is.
Je kunt op een kaart met gebiedskenmerken en gebiedswaarden aangeven welke soorten
duurzame energielocaties in bepaalde gebieden meer of minder geschikt zijn.

Maakwerk

Maken opdrachten 3.5

Leerwerk

Goed doorlezen paragraaf 3.5

Week 14

Di. 6 april – 9 april 2021

leerdoelen

Zie boven

Maakwerk

Afmaken paragraaf 3.4 en 3.5

Leerwerk

Leren begrippen hoofdstuk 3

Week 15

12 – do. 15 april 2021

leerdoelen

Je beheerst de stof van dit hoofdstuk

Maakwerk

Oefentoets Hoofdstuk 3

Leerwerk

Hoofdstuk 3 leren

Week 16

19 – 23 april 2021 TOETSWEEK

leerdoelen
TOETSWEEK vrijdag 16 april t/m vrijdag 23 april
Maakwerk
Leerwerk

Week
17/18

26 april – 7 mei 2021 MEIVAKANTIE

leerdoelen
MEIVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk

Week 4
leerdoelen

25 – 29 januari 2021

Paragraaf: 3.1 Start: Het water stroomt
•
•
•

Je weet wat voor soorten water en rivieren er zijn.
Je begrijpt hoe de waterkringloop werkt.
Je kunt op een kaart en in de atlas gebieden met veel en weinig neerslag aanwijzen.

Paragraaf: 3.2 Start: Stroomgebieden en stroomstelsels
•
•
•
Maakwerk

Leerwerk

Je weet je uit welke onderdelen een stroomstelsel bestaat.
Je begrijp dat debiet iets anders is als regiem en waarom het verval en verhang de
stroomsnelheid bepalen.
Je kunt in de atlas stroomgebieden en stroomstelsels aanwijzen.

§ 3.1 opdrachten 2,4,6,7
§ 3.2 opdrachten 1,3,4,6

Week 5
leerdoelen

1 – 5 februari 2021

Paragraaf: 3.3 Start: Water en de mens
•
•
•

Je weet waar de mens het water allemaal voor gebruikt.
Je begrijpt op welke manieren water vervuild wordt.
Je kunt voorbeelden noemen van duurzaam watergebruik.

Paragraaf: 3.4 Nederland: Water in rivieren en polders
•
•
•

Je weet uit welke onderdelen het rivierlandschap, de waterbalans en een polder bestaan.
Je begrijpt hoe een polder werkt en hoe rivieren bevaarbaar blijven.
Je kunt op een kaart belangrijke vaarwegen en polders herkennen.

Maakwerk

§ 3.3 opdrachten 3,5,6,8
§ 3.4 opdrachten 1,3,7,8

Leerwerk

Leren § 1 en 2

Week 6
leerdoelen

8 - 12 februari 2021

Paragraaf: 3.5 Nederland: Drinkwater en klimaatverandering
•
•
•

Je weet hoe in hoog- en laag-Nederland drinkwater gewonnen wordt.
Je begrijpt waarom het op aarde door het versterkt broeikaseffect steeds warmer wordt.
Je kunt in de atlas gebieden met veel en weinig neerslag aanwijzen.

Paragraaf: 3.6 Nederland: Waterbeheer
•
•
•

Je weet op welke manieren wij ons tegen de zee en rivieren beschermen.
Je begrijpt hoe de maatregelen van ‘Ruimte voor de Rivier’ werken.
Je kunt met de atlas uitleggen waar de maatregelen van ‘Ruimte voor de Rivier’ genomen
zijn.

Maakwerk

§ 3.5 opdrachten 1,3,6,8
§ 3.6 opdrachten 1,3,4,7

Leerwerk

Leren § 3 en 4

Week 7
leerdoelen

15 - 19 februari 2021

Paragraaf: 3.7 Midden-Oosten & China: Waterbronnen
•
•
•

Je weet wat de belangrijkste stroomgebieden en waterwegen van het Midden-Oosten en
China zijn.
Je begrijpt dat er verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende stroomgebieden
zijn wat betreft waterafvoer.
Je kunt het belang van de rivieren voor het leven en de economie met behulp van de atlas
uitleggen.

Paragraaf: 3.8 Midden-Oosten & China: Waterverbruik
•
•
•

Je weet hoe mensen aan hun water komen en waardoor de vraag naar water toeneemt.
Je begrijpt hoe een aquifer en een stuwdam werken.
Je kunt op een kaart aangeven waar je bijvoorbeeld een stuwdam zou bouwen en
waarom juist daar.

Paragraaf: 3.9 Midden-Oosten & China: Waterproblemen
•
•
•

Je weet wat de oorzaken zijn van watertekorten en wateroverlast in China en het MiddenOosten.
Je begrijpt waardoor watertekort en wateroverlast ontstaan en hoe verzilting en
bodemerosie werken.
Je kunt met behulp van een tekening de problemen van irrigatie herkennen.

Maakwerk

§ 3.7 opdrachten 1,4,7,9
§ 3.8 opdrachten 1,2,4,6
§ 3.9 opdrachten 2,3,5,8

Leerwerk

Leren § 5 en 6

Week 8

22 –26 februari 2021 - VOORJAARSVAKANTIE

leerdoelen
VOORJAARSVAKANTIE
Maakwerk
Leerwerk

Week 9
leerdoelen

1 – 5 maart 2021

Paragraaf: 3.10 Midden-Oosten & China: Wateroplossingen
•
•
•

Je weet welke oplossingen voor waterproblemen in het Midden-Oosten en China mogelijk
zijn.
Je begrijpt dat die oplossingen ook economische (duur) en politieke (sommige gebieden
wel water, andere niet) gevolgen hebben.
Je kunt de verschillende gebieden uit deze paragraaf in de atlas opzoeken.

Paragraaf: 3.11 Casus: Midden-Oosten: grote waterbouwkundige projecten
•
•
•

Je weet welke grote waterbouwkundige werken in Egypte, Turkije en Israël zijn
uitgevoerd.
Je begrijpt dat deze waterbouwkundige werken voor- en nadelen hebben.
Je kunt deze waterbouwkundige werken in de atlas opzoeken en onderzoeken of deze
benedenstrooms problemen veroorzaken.

Paragraaf: 3.12 Casus: Midden-Oosten: conflicten door grote
waterbouwkundige projecten
•
•
•

Je weet door welke oorzaken waterconflicten in Egypte, Turkije en Israël ontstaan.
Je begrijpt waarom het bouwen van waterbouwkundige werken tot conflicten kan leiden.
Je kunt met behulp van de atlas het verband aangeven tussen projecten en conflicten.

Maakwerk

§ 3.10 opdrachten 2,4,6,7
§ 3.11 opdrachten 1,4,5,8
§ 3.12 opdrachten 1,2,3,4

Leerwerk

Leren § 7 , 8 en 9

Week 10

8 – 12 maart 2021

leerdoelen

Herhalingsweek

Maakwerk

Examentraining Nederland: werkboek blz. 118 – 121
Examentraining Midden-Oosten & China: werkboek blz. 134 - 137

Leerwerk

Leren § 10 , 11 en 12

Week 11

15 – 19 maart 2021

leerdoelen
SCHOOLEXAMEN 3
Maakwerk
Leerwerk

Week 12
leerdoelen

22 – 26 maart 2021
Herhaling Weer & Klimaat

Maakwerk
Leerwerk
Week 13
leerdoelen

29 maart – do. 1 april 2021
Herhaling Bevolking en ruimte

Maakwerk
Leerwerk
Week 14
leerdoelen

Di. 6 april – 9 april 2021
Herhaling Water

Maakwerk
Leerwerk
Week 15

12 – vr. 16 april 2021

leerdoelen
Herkansing SE-3 vrijdag 16 april
Maakwerk
Leerwerk

Week 16

19 – 23 april 2021

EXAMENTRAINING

Week
17/18

26 april – 7 mei 2021 MEIVAKANTIE

MEIVAKANTIE

Week 19

10 – wo. 12 mei 2021

EXAMENTRAINING

Week 20

v.a. 17 mei 2021

CENTRAAL EXAMEN

woensdag 19 mei 2021 van 09:00-11:00: Aardrijkskunde

