Week 20

17 – 21 mei 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.1 Wereld: Kan de aarde ons dragen?
Je weet wat draagkracht en een ecologische voetafdruk zijn.
Je begrijpt waardoor de draagkracht van de aarde in gevaar komt en waarom we
duurzaam moeten gaan leven.
Je kunt de ecologische voetafdruk van verschillende landen van een kaart aflezen.

Maakwerk

Paragraaf 4.1: opdrachten 1,2,3,6,7

Leerwerk
Week 21

Di 25 – 28 mei 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.2 Wereld: De voedselproductie
Je weet hoe de voedselafdruk groter wordt, wat schaalvergroting en intensivering zijn en
hoe je duurzamer voedsel kunt produceren.
Je begrijpt waarom er steeds meer ruimte nodig is om voedsel te telen en op welke
manier we duurzamer met voedsel om kunnen gaan.
Je kunt met kaarten aantonen dat er tropisch regenwoud verdwijnt voor landbouw.

Maakwerk

Paragraaf 4.2: opdrachten 1,3,4,6,7
+ verdieping 4.1 WB blz. 108

Leerwerk

Paragraaf 4.1

Week 22

1 – 4 juni 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.3 Wereld: Wereldwijd produceren en consumeren
Je weet hoe een productieketen in elkaar zit.
Je begrijpt waardoor een mondiale productieketen leidt tot uitputting van grondstoffen en
milieuvervuiling.
Je kunt voorbeelden bedenken van cradle-to-cradle gemaakte producten.
Uitleg Praktische Opdracht: Vlog je duurzaamheid

Maakwerk

Paragraaf 4.3: opdrachten 2,3,4,5,6
+ verdieping 4.2 WB blz. 108

Leerwerk

Paragraaf 4.2

Week 23

7 – 11 juni 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.4 Wereld: Transport en energie
Je weet dat het verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor meer CO2 in de lucht.
Je begrijpt waarom duurzame energiebronnen minder bijdragen aan klimaatverandering.
Je kunt oplossingen bedenken waardoor we minder CO2 gaan uitstoten.

Maakwerk

Paragraaf 4.4: opdrachten 1,4,6,7
+ verdieping 4.3 WB blz. 109
Werken aan PO “Vlog je duurzaamheid”

Leerwerk

Paragraaf 4.3
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Week 24

14 – 18 juni 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.5 Nederland: Energiegebruik
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 het verschil tussen draagkracht en de ecologische voetafdruk aflezen en
benoemen

Maakwerk

Paragraaf 4.5: opdrachten 1,2,6,7
+ verdieping 4.4 WB blz. 109
Werken aan PO “Vlog je duurzaamheid”

Leerwerk

Paragraaf 4.4

Week 25

21 – do 24 juni 2021

leerdoelen

Voorbereiding op toets hoofdstuk 4

Maakwerk

Verdieping 4.5 WB blz. 119
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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