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Hoe bouw ik mijn wereldbeeld op?
HYPOTHESE: 
WAT GA IK ONDERZOEKEN?
1 Hoe ziet mijn wereldbeeld eruit?
2 Hoe kun je de wereld indelen?
3 Hoe bouw ik een referentiekaart op?
4 Hoe kan ik weten waar ik ben?
STEMPROOF

Reddit / Amazed_Spirit

Gisteren hebben mijn zus en
ik goed gelachen tijdens de les
aardrijkskunde. Dimitri blijft
volhouden dat de aarde een platte
schijf is, want zo heeft hij het geleerd
van zijn opa. Onze leerkracht heeft
het intussen opgegeven, maar wij
vinden het hilarisch! We hebben hem
wijsgemaakt dat wij afkomstig zijn
van de rand van de aarde en dat
we uit schrik naar het midden
zijn verhuisd. Hij is onze redder
en moet ons beschermen
tegen de afgrond …
Pjotr Vjazemski, 13 jaar
Moermansk, Rusland
(68°57'30"N, 33°4'57"E)

Onze leerkracht aardrijkskunde
heeft makkelijk praten! De atlassen
moeten op school blijven, dus als we
thuis een plaats willen opzoeken,
lukt dat niet. Volgens haar is dat
nochtans geen probleem, want we
hebben allemaal een smartphone.
Ik probeer nu al dagen een app te
installeren om kaarten te bekijken,
maar ik loop telkens vast als
ik mijn thuislocatie moet
ingeven … Misschien ligt
dat aan de naam van ons
dorp?
Gaynor Hopkins, 12 jaar
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch,
Verenigd Koninkrijk
(53°13'28"N, 4°11'53"W)
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INTRO

KW5

WAT WEET IK AL OVER DIT THEMA?

WAT WIL IK TE WETEN KOMEN OVER DIT THEMA?

















 Je duidt de aardrijkskundige actualiteit aan op de kaart.
 Je bespreekt ze aan de hand van de W-vragen.

ACTUA

1


2


3



Mijn wereldbeeld:

Intro 3

1 Hoe ziet mijn wereldbeeld eruit?
HYPOTHESE: 
a Schets op de vorige pagina de wereld en plaats een kruisje waar België ligt. [Intro]
b Duid de evenaar en de nulmeridiaan aan met een lijn.
c Door welke landen loopt de evenaar? [A De aarde - Staatkundig, Google Earth]
KW6

Ecuador, Colombia, Brazilië, Sao Tomé en Principe, Gabon, Republiek Congo, Democratische Republiek Congo,
Uganda, Kenia, Somalië, Maldiven, Indonesië, Kiribati
d Door welke landen loopt de nulmeridiaan? [A De aarde - Staatkundig, Google Earth]
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Algerije, Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana
e Vergelijk jouw wereldkaart met die in de atlas. [Intro, A De aarde - Staatkundig, Google Earth]
f

KW4

Geef minstens één argument waarom Dimitri ongelijk heeft als hij zegt dat de aarde plat is. [Intro, B1-3]
mogelijke antwoorden:
• Ten zuiden van de evenaar zijn er andere sterrenbeelden te zien dan ten noorden van de evenaar.
• De aarde werpt tijdens een maansverduistering een ronde schaduw op de maan.
• Een schip lijkt bij het wegvaren aan de horizon naar beneden te zakken.
• Vanuit de hogere atmosfeer zie je de kromming van de aarde.
Mijn wereldbeeld 

Wat heb ik deze les ontdekt?
mijn wereldbeeld
Wat zijn de nieuwe begrippen en woorden? Vul eventueel zelf aan.
de evenaar

de globe

het halfrond

de nulmeridiaan

Wat is de samenvatting van deze les?
Niet iedereen heeft een correct beeld van de vorm van de aarde. De globe is de enige correcte verkleinde
weergave van de aarde. Hierop worden belangrijke lijnen als de evenaar en de nulmeridiaan aangeduid.
Wat moet ik kunnen?
Mijn eigen wereldbeeld schetsen en aan de werkelijkheid toetsen.
Inzien dat het wereldbeeld vroeger anders was dan nu.
De evenaar en de nulmeridiaan op een kaart aanduiden.
Uit verschillende waarnemingen afleiden dat de aarde een bol is.
Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Hoe ziet mijn wereldbeeld eruit?’?

persoonlijk antwoord

4  Blik op de wereld

1

In de oudheid ging de
2
mens ervan uit dat de
aarde een platte schijf
was waar je kon afvallen.
Door de sterren te observeren
kwamen geleerden zoals
Aristoteles en Pythagoras
tot het besluit dat de aarde
rond moest zijn. De benaming
wereldbol of globe was
geboren. Hoe kon het anders
dat ten zuiden van de evenaar
andere sterrenbeelden
werden waargenomen dan
in het noorden? En waarom
werpt de aarde bij een
maansverduistering een ronde
schaduw op de maan?
Een platte aarde? ~

De aarde aan het begin van de middeleeuwen ~

3

Vanuit de hogere atmosfeer zie je duidelijk de kromming van de aarde. ~
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2 Hoe kun je de wereld indelen?
HYPOTHESE: 

2.1 Natuurkundige indelingen
KW11

a Hoe oud is onze aarde? [B1] 4,6 miljard jaar oud
b Hoe evolueerde de aardkorst tijdens de laatste 225 miljoen jaar? [B2-3, A De aarde - Geologie]

De aardplaten scheurden los van elkaar en dreven uit elkaar.

KW6


c Duid dit proces aan op de geologische tijdschaal.
KW10,11

d Benoem enkele aardplaten. [A De aarde - Geologie]

Euraziatische plaat, Cocosplaat, Amerikaanse plaat, Indische plaat

Sommige aardplaten bestaan deels uit een continent.
e Wat is een continent? [B1] een groot, aaneengesloten landoppervlak


f

Benoem de continenten op de kaart. [B3, A De aarde - Natuurkundig]
Amerika   Eurazië   Afrika   Antarctica   Australië

g Tussen de continenten liggen zeeën en oceanen. Noteer de zeeën en oceanen. [B3, A De aarde - Natuurkundig]
1 Grote Oceaan

3 Indische Oceaan

2 Atlantische Oceaan

4 Noordelijke IJszee

h Waar aardplaten tegen elkaar botsen, kunnen gebergten ontstaan. Arceer de gebergten en plaats er de begin
letter bij. [B3, A De aarde - Natuurkundig]
Andes
Himalaya
i

Rocky Mountains
Oeral

Wat is het hoogste punt in de wereld en wat is de hoogteligging? [A De aarde - Natuurkundig]

Mount Everest, 8 850 m
j

Duid dat punt met een kruis aan op de kaart. [B3]

k In welk continent woont Pjotr? [Intro, B3] Eurazië
l

In welk continent woont Gaynor? [Intro, B3] Eurazië
Op een natuurkundige kaart staan natuurlijke landschapselementen aangeduid, zoals oceanen en gebergten.


Een continent is een groot, aaneengesloten landoppervlak.
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2

1

Door gesteenten in de ondergrond te onderzoeken
is de wetenschap er zo goed als zeker van dat
de aarde 4,56 miljard jaar oud is. Langzaam
ontwikkelde onze planeet zich tot de aardbol die
we kennen, met aaneengesloten landoppervlakken:
de continenten. Die zijn van elkaar gescheiden door
zeeën en oceanen.

Scheurende platen ~

EA

PA

N

G

Ontstaan van de aarde ~

Het buitenste deel van de aarde is de aardkorst.
Die bestaat uit aardplaten. In IJsland scheuren de
Euraziatische en Noord-Amerikaanse aardplaat
letterlijk uit elkaar. De twee aardplaten ‘drijven’
elk in een andere richting. De grenzen tussen de
aardplaten noem je breuklijnen.

het Trias
225 miljoen jaar geleden

het Jura
180 miljoen jaar geleden

het Krijt
135 miljoen jaar geleden

huidige situatie
4

O
Eurazië

R

H
X

2

Afrika
Amerika
1

3

A
Australië

Antarctica
positie van België

3

Ligging van de continenten doorheen de tijd ~
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AARDEWERK

De reliëfkaart van Europa

b Wat is het hoogste punt in Europa en wat is de hoogteligging? [B4-6, A Europa]

De Elbroes, 5 642 m
4

c Wat is het hoogste punt in de Alpen en wat is de hoogteligging? [B4-6, A
Alpen]

Elbroes ~

De Mont Blanc, 4 809 m
d Duid beide met een kruis aan op de kaart. [B6]
e Welke hoogtezone komt niet voor in België? [B6, A België en Luxemburg]

het hoogland (> 2 000 m)
5
Mont Blanc ~

0

m
m

20

0

m

200 m

0

20

00

2 000 m

DT2

a Overtrek en benoem de hoogtelijnen die de hoogtezones van Europa
afbakenen. [B6, A Europa]

2

KW6

200 m
2 000 m

hoogland
middelland
6

laagland

5 000 m of meer
2 000 - 5 000 m
1 500 - 2 000 m
500 - 1 500 m
200 - 500 m
100 - 200 m
0 - 100 m
land beneden zeeniveau

Hoogtezonekaart van Europa ~

Europa en de rest van de wereld worden volgens de hoogteligging ingedeeld in drie hoogtezones.
hoogland:  > 2 000 m
middelland:  200 m – 2 000 m
laagland:  < 200 m
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AARDEWERK

De reliëfkaart van België
a Overtrek de hoogtelijnen die de hoogtezones van België afbakenen. [B7, A België en Luxemburg]
KW6

DT2

b Benoem de hoogtezones in de legende. [B7, A België en Luxemburg]
Kies uit:  	
middelland
laagland
hoogland  
Laag-België
Midden-België
Hoog-België
c Hoe hoog is het hoogste punt in België? [A België en Luxemburg] 694 m
d Hoe heet het en waar ligt het? Signal de Botrange, in de Hoge Venen / Hoog-België
e Duid het punt met een kruis aan op de kaart. [B7]
f

Wat is de hoogteligging van de plaats waar jij woont? [www.ngi.be/topomapviewer, Google Earth]
Wat moet ik doen?
Stap 1 Surf naar de topomapviewer van het NGI en ga akkoord met de voorwaarden.
Stap 2 Geef jouw adres in.
Stap 3 Open links op de webpagina de kaartlaag ‘TOP10MAP’.
Antwoord: 

200 - 700 m
50 - 200 m
5 - 50 m
0-5m

Hoog-België
Midden-België
Laag-België

middelland
laagland
7

| Hoogtezonekaart
van België

België wordt volgens de hoogteligging ingedeeld in drie hoogtezones.
Hoog-België > 200 m
Midden-België 50 m – 200 m
Laag-België < 50 m
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2.2 Algemene indelingen
a Wat is het verschil tussen een werelddeel en een wereldregio? Verbind de termen met de definitie en de voorbeelden.
Noord-Amerika

Dit is de indeling van de
aarde waarbij grenzen door
natuurlijke of menselijke
landschapselementen
worden gevormd.

werelddeel

Moesson-Azië

Europese Unie
wereldregio

Dit is de indeling van
de aarde op basis van
cultuur of leefwijze, taal,
godsdienst, politiek …

Europa

Midden-Oosten
b Benoem de werelddelen. [B10, A De aarde - Natuurkundig]
KW6

A Noord-Amerika

D Afrika

B Zuid-Amerika

E Azië

C Europa

F Oceanië

G Antarctica

c Duid de grens van Rusland aan in het rood. [B9, A De aarde - Staatkundig]

Is Polen een buurland van
Rusland?

d Welke natuurlijke grens verdeelt Rusland? [B8, A De aarde - Natuurkundig]

het Oeralgebergte
e Arceer die natuurlijke grens op de kaart. [B8-9]
f

Duid de woonplaatsen van Pjotr en Gaynor met een kruisje aan op de kaart. [B9-11, A De aarde - Staatkundig]

g Vul de tabel aan. [Intro, A De aarde - Bevolking]
continent

werelddeel

wereldregio

Pjotr en Dimitri

Eurazië

Europa en Azië

voormalige Sovjet-Unie

Gaynor

Eurazië

Europa

Europese Unie

jij

Eurazië

Europa

Europese Unie

h Hoeveel lidstaten telt de Europese Unie? [B11, A Europa] 28
i

Wat is het verschil tussen de Europese Unie (EU) en de eurozone? [B11, A Europa]

Landen uit de eurozone betalen met de euro. Niet elk land van de EU is lid van de eurozone en niet elk lid van de
eurozone is lid van de EU.
De wereld is ingedeeld in wereldregio’s, werelddelen en continenten.
België ligt in het continent Eurazië, het werelddeel Europa en de wereldregio Europese Unie.
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x
x

8

9

Oeralgebergte ~

Eurazië en noordelijk Afrika ~

x
x

10
Werelddelen ~

EU-lid dat de euro gebruikt
EU-lid dat de euro niet gebruikt
Land buiten de EU

€

Land dat de euro gebruikt,
maar geen lid is van de EU

€ €

11
EU versus eurozone ~
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AARDEWERK

Bevolking
a Trek een lijn rond 5 dichtbevolkte regio’s. [B12, A De aarde - Bevolking]
KW6

b Benoem drie gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. India, oostelijk China, West-Europa …
noordpoolc

irkel

Moskou

Parijs
Los Angeles

Gstanbul

New York

Beijing

Tokyo

Shanghai

Cairo
Karachi

23½ Kreeftskeerkring

Delhi

Mexico-Stad
Mumbai

0

Seoul

Dhaka Guangzhou
Kolkata
Bangkok

Shenzhen
Manila

Lagos

evenaar

Jakarta

23½

Steenbokskeerkring

Rio de Janeiro
São Paulo

Buenos Aires

Inwoners per km 2
minder dan 1

50 - 100

1 - 10

100 of meer

Stedelijke gebieden met
meer dan 10 miljoen inwoners

10 - 50

12

Bevolkingsspreiding op aarde ~

c Vul de legende aan. [B13, A De aarde - Ontwikkelingskenmerken]
d Hoe is de HDI van de landen waarin Pjotr en Gaynor wonen? [Intro, B13] Heel hoog
e In welk werelddeel vind je veel landen met een lage HDI? [B13] Afrika

HDI

heel hoog
hoog
gemiddeld
laag
geen gegevens

De Human Development Index of HDI ~
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De Human Development Index of menselijke ontwikkelingsindex
geeft een idee over hoe goed het gaat in een land.
13

Wat heb ik deze les ontdekt?

natuurkundig

aardplaten
gebergten
hoogteligging
oceanen
...

continenten

hoogtezones

wereldindelingen

menselijk

sociaal
politiek
economisch
cultureel

werelddelen

wereldregio’s

Wat zijn de nieuwe begrippen en woorden? Vul eventueel zelf aan.
de aardplaat

de Human Development Index

                        

het continent

de menselijke ontwikkelingsindex

                        

de HDI

het werelddeel

                        

de hoogtezone

de wereldregio

                        

Wat is de samenvatting van deze les?
De wereld wordt ingedeeld in wereldregio’s, werelddelen en continenten. Een continent is een groot,
aaneengesloten stuk landoppervlak. Een werelddeel is begrensd door natuurlijke of menselijke
landschapselementen. Een wereldregio ontstaat door indelingen op basis van bijvoorbeeld cultuur, taal,
godsdienst of samenwerking.
België en de rest van de wereld worden volgens de hoogteligging ingedeeld in drie hoogtezones.
Wat moet ik kunnen?
Continenten, werelddelen en wereldregio’s van elkaar onderscheiden.
Continenten, werelddelen en wereldregio’s op de kaart aanduiden.
Hoogtezones op een natuurkundige kaart aanduiden.
Dichtbevolkte gebieden op de wereldkaart aanduiden.
Landen met een hoge of lage HDI op de wereldkaart aanduiden.
Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Hoe kun je de wereld indelen?’?

Je kunt de wereld indelen in continenten, werelddelen en wereldregio’s op basis van natuurlijke en menselijke
kenmerken.




Klopt mijn hypothese? Leg uit.
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3 Hoe bouw ik een referentiekaart op?
HYPOTHESE: 
Op een referentiekaart staan belangrijke herkenningspunten, -lijnen en -vlakken getekend.
ROUTE 1
a Vul de legende aan. [B1-2, A België en Luxemburg, België - Administratief]
KW6

b Vul de kaart aan op basis van je eigen legende. [B1-2, A]

ROUTE 2
KW6

a Benoem de punten op de kaart. [B1, A België en Luxemburg]
 Plaats een kruisje waar jouw schoolgemeente ligt.
 Noteer de naam van de aangeduide steden op de kaart.
 Plaats een bolletje waar de luchthaven van Zaventem ligt.
 Plaats een cijfer bij de drie belangrijkste havens:
1 Zeebrugge  2 Gent  3 Antwerpen.
b Benoem de lijnen. [B1, A België en Luxemburg]
 Rivieren: Schelde, Maas, IJzer, Leie, Samber
 Een rivier in de buurt van de school:                            
 Duid die rivier aan met een blauwe lijn.
 Autosnelwegen: E40, E17, E313, E314, E411, E19
c Arceer de vlakken. [B1, A België - Administratief]
 Het Vlaamse Gewest in het groen
 Het Waalse Gewest in het rood
 Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in het geel

Een referentiekaart van een regio is een kaart met belangrijke
 punten, bv.  steden
 lijnen, bv. snelwegen, rivieren, grenzen
 vlakken, bv. gewesten, provincies

Van welk gebied is dit de vlag?
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Van welk gebied is dit de vlag?

1

1

3
Brugge

E40

2

E17

Gent

9
E1
Antwerpen

E313

E314
Ijzer

ie
Le

Hasselt

e

ld
he

Leuven

Sc

Waver
Luik

Bergen

Namen
Charleroi

r

Ma

S

as

be

am

11

E4
Aarlen
N

0

50 km

Referentiekaart van België ~

symbolen

punten
schoolgemeente: 
stad met meer dan 100 000 inwoners

n

andere steden

l

vijf belangrijke steden: 
drie belangrijke havens: 
lijnen
landsgrens
gewestgrens
provinciegrens
rivier in de buurt van de school: 
vijf andere rivieren: 
vijf belangrijke autosnelwegen: 
vlakken
drie gewesten: 

2

Legende bij B1 ~
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AARDEWERK

Referentiekaart Europa
a Plaats de graden bij de lengte- en de breedtecirkels. [B3, A Europa - Staatkundig]
KW6

b Plaats de letter bij de steden op de juiste plaats op de kaart. [B3, A Europa]
A Madrid
B Londen
C Parijs
D Berlijn
E Athene     F Moskou
c Noteer de letters bij de rivieren op de kaart. [B3, A Europa]
I Rhône
II Rijn
III Wolga
IV Donau
d Noteer de cijfers op de juiste plaats op de kaart. [B3, A Europa]
reliëfgebieden

zeeën en oceanen

1

Alpen

6

Noordzee

2

Kaukasus

7

Middellandse Zee

3

Pyreneeën

8

Atlantische Oceaan

4

Oeral

9

Zwarte Zee

5

Scandinavisch Hoogland

10 Oostzee

e Kleur België rood.
f

Arceer de volgende landen: Spanje, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Rusland
no

ord

po

0°

olc

irk
el

3

60° N

4
5
8

6

50° N

F

10

B
D

III

II

C

1
40° N

3
A

I
7

d

IV

2

9

staatsgrens
belangrijke gebergten

0
Referentiekaart Europa ~
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1000 km

E

belangrijke rivier

AARDEWERK

Referentiekaart wereld
KW6

a Duid België aan met een kruisje. [B4, A De aarde - Staatkundig]
b Benoem de belangrijkste lengte- en breedtelijnen. [B4, A De aarde - Staatkundig, Google Earth]
c Duid de oceanen en zeeën aan op de kaart. [B4, A De aarde - Natuurkundig]
A Grote Oceaan
C Indische Oceaan
B Atlantische Oceaan
D Noordelijke IJszee
d Benoem de bergketens. [B4, A De aarde - Natuurkundig]
a Rocky Mountains

c Himalaya

b Andes

d Oeral

e Noteer de Romeinse cijfers bij de rivieren op de kaart. [B4, A De aarde - Natuurkundig]
I Nijl
IV Donau
II Jangtsekiang
V Mississippi
III Amazone
VI Congo
f

Arceer de volgende landen. [B4, A De aarde - Staatkundig]
Verenigde Staten, China, Brazilië, DR Congo, India, Australië

g Duid de steden aan op de kaart. [B4, De aarde - Staatkundig]
1 New York
2 Kaapstad
3 Rio de Janeiro

4 Londen
5 Moskou
6 Beijing

0°

D

4
a

V

1

noordpoolcirkel
5

X

IV

I

evenaar

VI

III

Steenbokskeerkring

6
c

Kreeftskeerkring

A

d

b

II

C

3
B

2

zuidpoolcirkel
4
Wereldkaart reliëf ~
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AARDEWERK

Referentiekaart van je eigen leefruimte
a Teken in het kader de referentiekaart van je school- of woonomgeving.
b Maak een legende met de belangrijkste landschapselementen. Houd daarbij rekening met:
 punten: kerk, station, kruispunt, zendmast, watertoren, bijzondere bomen …;
 lijnen: beken, rivieren, kanalen, spoorwegen, wegen …;
 vlakken: park, plein, voetbalveld …
Jouw school/woning is op de referentiekaart een  

landschapselement
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symbool

punt  

lijn  

vlak

landschapselement

symbool

Wat heb ik deze les ontdekt?

referentiekaart

punten

steden, havens, bergtoppen …

lijnen

wegen, rivieren, kanalen …

vlakken

gewesten, regio’s …

Wat zijn de nieuwe begrippen en woorden? Vul eventueel zelf aan.
de referentiekaart

                        

                        

Wat is de samenvatting van deze les?
Een referentiekaart van een plaats of regio is een kaart waarop belangrijke punten (bijvoorbeeld steden), lijnen
(bijvoorbeeld wegen) en vlakken (bijvoorbeeld gewesten) aangeduid zijn.
Wat moet ik kunnen?
Een referentiekaart van België, Europa en de wereld opbouwen.
Een referentiekaart van mijn eigen leefruimte opbouwen.
Een eenvoudige legende opbouwen.
Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Hoe bouw ik een referentiekaart op?’?

Een referentiekaart bouw je op door belangrijke punten, lijnen en vlakken op een kaart aan te duiden en te
benoemen.





Klopt mijn hypothese? Leg uit.
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4 Hoe kan ik weten waar ik ben?
HYPOTHESE: 

4.1 Wereldgradennet
a Duid de woonplaatsen van Pjotr en Gaynor met een kruisje aan op de kaart. [Intro, B1]
b Teken de evenaar in het rood. [B1, Google Earth-raster]
c Teken de bijzondere breedtelijnen met een stippellijn en benoem ze. [B1]
d Teken de nulmeridiaan in het blauw. [B1]
e Benoem het noordelijk, zuidelijk, oostelijk en westelijk halfrond. [B1]
f

In welke halfronden wonen Pjotr en Gaynor? [B1]
x noordelijk
x oostelijk
Pjotr:
zuidelijk
x noordelijk
Gaynor:
zuidelijk
oostelijk

westelijk
x westelijk

g Tussen welke coördinaten situeer je Rusland en het Verenigd Koninkrijk? [A De aarde – Staatkundig, Google Earth]
KW6

breedteligging

lengteligging

Rusland

tussen 85° N en 42° N

tussen 27° E en 170° W

Verenigd Koninkrijk

tussen 61° N en 49° N

tussen 8° W en 2° E

h Wat betekenen de letters N, S, E en W in de coördinaten?

 N = Noorden, S = Zuiden (South), E = Oosten (East) en W = Westen
4.2 Plaatsbepaling met gps
Gaynor woont op 53°13'28"N, 4°11'53"W en Pjotr op 68°57'30"N, 33°4'57"E. [Intro]
a Met welk toestel worden die coördinaten bepaald? gps of global positioning system
b Leg
uit hoe zo’n systeem werkt. [B2]  Een gps-ontvanger moet signalen van minstens vier satellieten ontvangen
				

om zijn exacte positie te bepalen.

c Wie gebruikt een gps-ontvanger om een route te bepalen? [B2]
 	 automobilisten, fietsers, wandelaars, piloten, landbouwers, schippers …
d Geef de coördinaten van jouw zitplaats. [gps, gps-app]
Breedteligging:                   N       Lengteligging:                  E
e Waarom mag je niet blind vertrouwen op een gps-toestel? [B3]

Wat is geocachen?

 	 Sommige plaatsnamen komen meer dan één keer voor en vaak liggen die plaatsen ver van elkaar verwijderd.


Dankzij het wereldgradennet kun je de positie van een plaats nauwkeurig bepalen.
Met
een gps-ontvanger kan je  coördinaten van je locatie/je positie bepalen.
                          de
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1

noordpoolcirkel

x
x

Kreeftskeerkring
westelijk halfrond

oostelijk halfrond

Steenbokskeerkring

noordelijk halfrond

zuidelijk halfrond

zuidpoolcirkel

Het wereldgradennet bestaat uit een aantal denkbeeldige lijnen op het aardoppervlak. Er zijn breedtelijnen en
lengtelijnen. Wanneer je de breedte- en de lengteligging samenvoegt, krijg je de sterrenkundige ligging in het
wereldgradennet.
Het wereldgradennet ~

2

satellieten

ontvanger

Liverpoolfans belanden in
Lille in plaats van Lille

3

Vrachtwagen vast in wegje
na fout adres in gps

grondstation

Global positioning system (gps) is de
commerciële naam voor een wereldwijd
plaatsbepalingssysteem. Het maakt gebruik van
satellieten die in een baan om de aarde cirkelen.
Met de ontvangst van signalen van minstens vier
satellieten kan een gps-ontvanger zijn positie op
aarde bepalen.
Plaatsbepaling met gps ~

Skibus Studio Brussel rijdt naar
verkeerde La Plagne
Voor een vijftigtal Studio Brussel-luisteraars is hun skireis
met een valse noot gestart.
De Snowcase van Studio Brussel vindt dit jaar plaats in het
skioord La Plagne. Door een fout ingestelde postcode reed
de buschauffeur nietsvermoedend Toulouse voorbij, naar
Plagne in de Pyreneeën, richting Spaanse grens.
De bus van autocarbedrijf Heidebloem kwam uiteindelijk
pas na 24 uur op de plaats van bestemming aan.
Bron: Het Laatste Nieuws

In het nieuws ~
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AARDEWERK

Oriënteren
Oriënteren betekent een windrichting zoeken.
4

N

a Vervolledig de windroos. [B4]
NW

b Waarnaar wijst het gekleurde deel van een kompasnaald? [kompas-app]

het magnetische noorden

NO

W

c Hoe
vind je de Poolster (Polaris)? [B6] De Poolster staat in het verlengde
				

E/O

van de aardas aan de kant van de noordpool. Om ze te vinden, zoek

ZW

je eerst het sterrenbeeld Grote Beer. Als je de afstand tussen de twee

ZO
S/Z

aangegeven sterren vijfmaal in de aangeduide richting verlengt, dan

Windroos ~

ontdek je de Poolster.


d In welke windrichting kijk je dan? [B6] het noorden
e Kruis aan hoe de zon in België gedurende een dag beweegt. [B5]
het noorden

oostelijke richting

De zon komt ’s morgens op in …

het zuiden

westelijke richting

x

Ze staat ’s middags het hoogst in …

x

Ze gaat ’s avonds onder in …

x

Ze staat nooit in …
f

x

Bij de meeste kaarten is de bovenkant het   x noorden  

g Gebruik manier 1 om een kaart te oriënteren.
Stap 1 Bepaal het   x noorden   oosten   zuiden  
Stap 2 Draai de bovenkant van de kaart in die richting.

oosten  
westen.

zuiden  

westen.

Hoe kun je je oriënteren aan de
hand van religieuze gebouwen?

h Gebruik manier 2 om een kaart te oriënteren.
Stap 1 Zoek twee opvallende herkenningspunten, bijvoorbeeld een bos of kerktoren.
Stap 2 Zoek die landschapselementen op de kaart.
Stap 3 Draai de kaart tot de landschapselementen op de kaart in dezelfde richting liggen als in het landschap.
De bovenkant van de kaart wijst nu naar het                     
.
noorden

5
Zon 's middags (bij winteruur) ~

6
De Poolster terugvinden ~

Oriënteren betekent  een windrichting zoeken.
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7
Met de kaart oriënteren ~

AARDEWERK

Situeren
Situeren betekent de juiste ligging van een plaats of gebied op een
kaart of in werkelijkheid omschrijven. Je kunt absoluut (sterrenkundige
ligging) en relatief (t.o.v. andere plaatsen) situeren.

KW6

Wijs de vier windrichtingen in
jouw klaslokaal aan. Wie zit waar?

8

| Situeren

a Waar woont Gaynor ten opzichte van Pjotr? [B9-10, A Europa]
Wat moet ik doen?
Stap 1 Trek een denkbeeldige pijl die vertrekt in Moermansk en eindigt in
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
Stap 2 Kijk dan naar de windrichting waarin de pijl wijst. Dat is in dit geval naar het zuidwesten

.

Stap 3 Je zegt dan: ‘Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ligt ten                     
zuidwesten
van Moermansk.’
b Waar ligt Brussel ten opzichte van Madrid? [A België - Administratief, Europa, Google Earth]
Brussel ligt ten noordoosten van Madrid.
c Waar ligt Barcelona ten opzichte van Londen? [A België - Administratief, Europa, Google Earth]
Barcelona ligt ten zuiden van Londen.
d Situeer of lokaliseer de volgende geografische namen. [B9-10, A België - Administratief, Europa, Google Earth]
 Dendermonde: aan de samenvloeiing van Dender en Schelde, in de provincie Oost-Vlaanderen
 Wales: aan de Keltische Zee, in het Verenigd Koninkrijk
 Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch: aan de Straat van Menai, op het eiland Anglesey
 Moermansk: aan de Barentszzee, in Rusland
e Geef de ligging van deze plaatsen ten opzichte van je schoolgemeente. [A België - Administratief]
 Hoogstraten: 
 Bastogne: 
f

Welke kustgemeente is het meest zuidelijk gelegen? [A België - Staatkundig] De Panne

g Welke provincie ligt ten westen van het Groothertogdom Luxemburg?  Luxemburg
h

Wie zijn onze zuiderburen? de
 Fransen en de Luxemburgers
Barentszzee

9

10
Holyheadbaai

C

i

aa

yb

w
on
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lo
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Moermansk

N
0
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X km

raa
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en
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Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ~

N
0

10 km

Moermansk ~

Situeren is de juiste ligging van een plaats of gebied op een kaart of in werkelijkheid omschrijven.
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AARDEWERK

Het noorden kwijt
a Teken een pijl die het kaartnoorden aanwijst. [B11-16]
KW6

KW6

11

12

13

14

15

16

b Duid het geografische noorden (de noordpool) aan met een
rood kruisje en het magnetische noorden met een groen kruisje.
[B17, A Poolgebieden]

c Met welk toestel kun je het magnetische noorden bepalen?
X

met een kompas
KW6

X

d Teken met je passer de noordpoolcirkel en geef de breedte
ligging. [B17, A Poolgebieden]

66,5° N

17

Op kaarten gebruikt de mens  het kaartnoorden.
Het geografische noorden is  de noordpool.
Het kompas wijst naar  het magnetische noorden.
Het geografisch noorden en magnetische noorden  verschillen van positie.
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Wat heb ik deze les ontdekt?
oriënteren

een richting zoeken

tussenwindrichtingen
- NO
- ZW
- ZO
- NW

hoofdwindrichtingen
- N
- Z of S
- O of E - W

situeren

absoluut

de juiste ligging van een plaats of gebied geven

ten opzichte van plaatsen, rivieren

relatief

wereldgradennet

- kompas (N)
- Poolster (N)
- kaart richten volgens
landschapselementen
(bovenkant is N)

breedteligging
lengteligging

= t.o.v. de evenaar

- ten N: noorderbreedte (N)
- ten Z: zuiderbreedte (S)

= t.o.v. de nulmeridiaan

- ten W: westerlengte (W)
- ten O: oosterlengte (E)

Wat zijn de nieuwe begrippen en woorden? Vul eventueel zelf aan.
de breedteligging

het kaartnoorden

de Steenbokskeerkring

de breedtelijn

de Kreeftskeerkring

de sterrenkundige ligging

de coördinaten

de lengteligging

het wereldgradennet

het geocachen

de lengtelijn

de windrichting

de geografische ligging

het magnetische noorden

de windroos

het geografische noorden

de noordpoolcirkel

de windstreek

het global positioning system (gps)

oriënteren

de zuidpoolcirkel

het halfrond

situeren

                        

Wat is de samenvatting van deze les?
Dankzij het wereldgradennet kun je de positie van een plaats nauwkeurig weergeven met coördinaten. De
ligging van een plaats of gebied op de kaart of in werkelijkheid beschrijven, noem je situeren. Oriënteren is een
richting zoeken. Daarvoor gebruik je de hoofdwindrichtingen en tussenwindrichtingen. Je kunt je oriënteren met
behulp van een kompas, de Poolster, de zon, een kaart en andere hulpmiddelen.
Wat moet ik kunnen?
Met een gps-ontvanger coördinaten bepalen.
Verschillende oriënteringsmiddelen bespreken.
Een plaats of gebied situeren.
De sterrenkundige ligging van een plaats opzoeken en benoemen.
Het kaartnoorden bepalen en op de kaart aanduiden.
De aarde in halfronden indelen.
Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Hoe kan ik weten waar ik ben?’?

Met een gps kun je de exacte locatie bepalen. Met kaart en kompas kun je je oriënteren. De ligging van een
plaats beschrijven, noem je situeren.

Klopt mijn hypothese? Leg uit.
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Zelf een kompas maken
KW2,3

KW4

ONDERZOEKSVRAAG: Hoe kan ik zelf een kompas maken?
HYPOTHESE: 
Voorbereiding
Bekijk een filmpje over hoe je zelf een kompas kunt maken. [www.schooltv.nl, www.scoutwiki.org]
Benodigdheden
Wat heb je nodig?




Proefopstelling
Maak hieronder een tekening van de proefopstelling.

Waarnemingen
Beschrijf wat er gebeurt.


Met welke moeilijkheden kun je te maken krijgen?


Besluit
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Zelf een geocache maken
KW2,3

ONDERZOEKSVRAAG: 
HYPOTHESE: 
Voorbereiding

KW4





Benodigdheden




Planning
Hoe ziet jouw geocache eruit?
Waar ga je jouw geocache plaatsen?
Waarmee moet je zeker rekening houden?





Waarneming
Test je geocache uit door enkele vrienden op pad te sturen.
Wat stel je vast?




Besluit
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LEREN LEREN
SAMENVATTING
LL1

a Maak je eigen samenvatting.
b Maak gebruik van deze woorden: wereldgradennet, oriënteren, continent, hoogtezone, situeren, werelddeel.

De wereld kan ingedeeld worden in continenten, werelddelen en wereldregio’s. Natuurkundige en menselijke
elementen bepalen de indelingen. Op een natuurkundige kaart worden bijvoorbeeld hoogtezones afgebakend. Een
referentiekaart wordt opgebouwd door belangrijke punten, lijnen en vlakken op een kaart aan te duiden.
Je oriënteren kun je met behulp van verschillende hulpmiddelen (bv. kompas, Poolster, zon). Het wereldgradennet
geeft de plaats nauwkeurig weer en een gps-ontvanger geeft de exacte coördinaten van een plaats weer. De juiste
ligging van een plaats vinden, noem je situeren.






Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Hoe bouw ik mijn wereldbeeld op?’?
Houd rekening met de besluiten bij de lessen.

Mijn wereldbeeld …






SCHEMA
LL1-2

Route 1
a Maak zelf een schema voor dit thema.
b Zorg ervoor dat de belangrijke woorden en verbanden uit alle lessen duidelijk zijn in je schema.
Route 2
a Van je leerkracht krijg je een apart blad met een voorgetekend schema. Vul het schema verder aan.
b Maak gebruik van de nieuwe woorden en begrippen uit het hele thema.
c Leg verbanden tussen oriënteren, kaarten en gps.
Route 3
a Van je leerkracht krijg je een apart blad met een voorgesteld schema en een aantal begrippen.
b Zet elk begrip op de juiste plaats in het schema.
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Maak hier je schema.

TERUGBLIK
Wat wist ik al over dit thema?
a Blader terug naar het begin van het thema.
b Kijk naar het kader ‘Wat weet ik al over dit thema?’.
c Ga na wat je juist en fout had ingeschat.
Wat wilde ik te weten komen over dit thema?
a Blader terug naar het begin van het thema.
b Kijk naar het kader ‘Wat wil ik te weten komen over dit thema?’.
c Zijn je vragen beantwoord? Leg uit hoe je het antwoord te weten kwam.
d Bleef een van je vragen onbeantwoord, spreek dan met je leerkracht af of het nuttig is om jouw vraag nog te
onderzoeken en hoe dat zal gebeuren.
Exit ticket
Wat is je het meest bijgebleven uit dit thema?



Leren Leren   29

HOE GOED KAN IK HET AL?
LL2

Ga na waar je staat in je leerproces voor aardrijkskunde.
Kleur de lege bolletjes in die passen bij je eigen kunnen.

 Dit doe ik supergoed!    

Dit lukt me al aardig.      Nog even doorbijten!      Dit kan ik nog niet goed.

Wat ik moet kunnen?

Me oriënteren aan de hand van digitale en niet-digitale hulpmiddelen.
Personen of plaatsen situeren aan de hand van digitale en niet-digitale hulpmiddelen.
Hulpmiddelen gebruiken om me te oriënteren en om personen of plaatsen te situeren.
De sterrenkundige ligging bepalen aan de hand van een kaart of gps-toestel.
Eenvoudige referentiekaarten van mijn eigen regio, België, Europa en de wereld
opbouwen.
De belangrijke breedte- en lengtelijnen op de wereldkaart aanduiden.
Continenten, werelddelen en wereldregio’s op de kaart benoemen.
Natuurkundige en menselijke gegevens op de kaart aanduiden.
Een eenvoudige legende opbouwen.
Het noorden op kaarten bepalen.
Het verschil tussen het kaartnoorden en het geografische noorden verwoorden.
Dichtbevolkte gebieden afbakenen op een kaart.





Hoe studeer je dit thema het beste?
LL1
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Hoe goed kan ik het al?

