Week 20

17 – 21 mei 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.1 Wereld: Een wereld van verschillen
Je weet hoe je welvaart en armoede herkent als je door een land reist.
Je begrijpt dat de armoedegrens in een rijk land hoger ligt dan in een arm land.
Je kunt met cijfers en kaarten aantonen wat een rijk en wat een arm land is.

Maakwerk

Paragraaf 4.1: opdrachten 1,2,3,5,6

Leerwerk
Week 21

Di 25 – 28 mei 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.2 Wereld: Meten van welvaart en welzijn
Je weet hoe je welvaart en welzijn meet.
Je begrijpt dat welzijn meer zegt over de levensomstandigheden in een land dan
welvaart.
Je kunt de wereld indelen naar ontwikkelingsgraad

Maakwerk

Paragraaf 4.2: opdrachten 1,3,4,5,6
+ verdieping 4.1, WB blz. 114

Leerwerk

Paragraaf 4.1

Week 22

1 – 4 juni 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.3 Wereld: Ongelijkheid in arme en rijke landen
Je weet het verschil tussen sociale ongelijkheid en regionale ongelijkheid én de formele
en informele sector.
Je begrijpt dat het bbp/hoofd als gemiddeld getal nadelen heeft.
Je kunt op een kaart gebieden indelen naar welvaart door te wisselen van schaalniveau.

Maakwerk

Paragraaf 4.3: opdrachten 1,2,3,5,6
+ verdieping 4.2 WB blz. 114

Leerwerk

Paragraaf 4.2

Week 23

7 – 11 juni 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.4 Wereld: Globalisering verandert de wereld
Je weet door welke ontwikkelingen de wereld steeds meer ‘krimpt’.
Je begrijpt waarom sommige gebieden meer profiteren van de globalisering dan andere.
Je kunt goederen indelen naar grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.

Maakwerk

Paragraaf 4.4 opdrachten 1,2,3,4,7
+ verdieping 4.3 WB blz. 115

Leerwerk

Paragraaf 4.3
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Week 24

14 – 18 juni 2021

leerdoelen

Paragraaf: 4.5 Nederland: Waarin een klein land groot kan zijn
Je weet de redenen waarom Nederland rijk is.
Je begrijpt waarom de eenvoudige maakindustrie Nederland verlaat, maar de
hightechindustrie groeit.
Je kunt aan de handelsbalans zien of het land rijk of arm is.

Maakwerk

Paragraaf 4.5 opdrachten 2,3,5
+ verdieping 4.4, WB blz. 115

Leerwerk

Paragraaf 4.4

Week 25

21 – do 24 juni 2021

leerdoelen

Voorbereiding op toets hoofdstuk 4

Maakwerk

Verdieping 4.5, WB blz. 127

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

Pagina 2 van 2

