Planner periode 1
1 september – 12 november 2021

Klas:
Vak:

VWO1, VWO-plus1
Aardrijkskunde

Week 35

2 – 3 september 2021

Leerdoelen

Deze week maken jullie kennis met jullie docenten en het vak aardrijkskunde. Jullie krijgen zowel een
introductie van het vak als van het eerste hoofdstuk.

Maakwerk

Introductie

Leerwerk
Week 36

6 – 10 september 2021

Leerdoelen

Paragraaf: 1.1 Wereld: De aardkorst verschuift
• Je weet dat het supercontinent ‘Pangea’ lang geleden uiteengevallen is.
• Je begrijpt de theorie van de platentektoniek en hoe daardoor de Alpen zijn ontstaan. Je kunt
op een kaart de gebieden aanwijzen waar veel aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en veel
tsunami's voorkomen

Maakwerk

Paragraaf 1.1

Leerwerk
Week 37

13 – 17 september 2021

Leerdoelen

Paragraaf: 1.2 Wereld: Aardbevingen
• Je weet wat een aardbeving is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
• Je begrijpt hoe aardbevingen ontstaan en dat de gevolgen in arme en rijke landen van elkaar
kunnen verschillen.
• Je kunt op een kaart met de aardkorstplaten de gebieden aanwijzen met een groot
aardbevingsrisico.

Maakwerk

Paragraaf 1.2

Leerwerk

Paragraaf 1.1

Week 38

20 – 24 september 2021

Leerdoelen

Paragraaf: 1.3 Wereld: Vulkanisme
• Je weet wat een vulkaan is en wat de gevolgen van vulkaanuitbarstingen kunnen zijn.
• Je begrijpt hoe vulkanen ontstaan en waarom de gevolgen voor mensen in arme landen
verschillen van die voor bewoners van rijke landen.
• Je kunt op een kaart met de aardkorstplaten de gebieden aanwijzen met een groot
aardbevingsrisico.

Maakwerk

Paragraaf 1.3

Leerwerk

Paragraaf 1.2
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Week 39

27 september – 1 oktober 2021

Leerdoelen

Paragraaf: 1.4 Wereld: Tsunami's
• Je weet wat een tsunami is en wat de gevolgen van tsunami's kunnen zijn.
• Je begrijpt hoe tsunami’s ontstaan en waarom de gevolgen in arme landen verschillen van
die voor bewoners van rijke landen.
• Je kunt op een kaart de kusten aanwijzen die door tsunami's getroffen kunnen worden.

Maakwerk

Paragraaf 1.4

Leerwerk

Paragraaf 1.3

Week 40

4 – 8 oktober 2021

Leerdoelen

Paragraaf: 1.5 Nederland: Nederland op reis
• Je weet dat het stukje aardkorst waarop Nederland ligt niet altijd op dezelfde plek heeft
gelegen.
• Je begrijpt dat fossielen, steenkool, aardolie, aardgas en zout in de diepere aardlagen van
Nederland het bewijs vormen van de reis van ons land door de tijd en over de aardbol.
• Je kunt op een wereldkaart aanwijzen welke reis Nederland over de aardbol heeft afgelegd.

Maakwerk

Paragraaf 1.5

Leerwerk

Paragraaf 1.4 (eventueel formatieve toets 1.1 t/m 1.4)

Week 41

11 – 15 oktober 2021

Leerdoelen

Paragraaf: 1.6 Nederland: Tektoniek in Nederland
• Je weet waarom in Nederland de gevolgen van platentektoniek klein zijn.
• Je begrijpt waarom in Nederland toch aardbevingen voorkomen.
• Je kunt op een kaart van Nederland het gebied aanwijzen met de meeste aardbevingen door
gaswinning.

Maakwerk

Paragraaf 1.6

Leerwerk

Paragraaf 1.5

Week 42

18 – 22 oktober 2021
HERFSTVAKANTIE

Week 43

25 – 29 oktober 2021

Leerdoelen

Ruimte voor uitloop en herhaling

Maakwerk

Samenvatting of oefentoets maken

Leerwerk

Hoofdstuk 1
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Week 44

1 – 5 november 2021
TOETS HOOFDSTUK 1
Hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 5

Leerwerk
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Hoofdstuk 1

