Groep 7/8 van A tot Z
Waar gaat de kaart over?

1. Indonesië
2. Berlijnse muur en de Koude
Oorlog
3. Landbouw en Visserij
4. 80 jarige oorlog

Hoeveel
kinderen?

Hoeveel
Keer?

Verwerking?

2
2

3
4

Vrije keuze
Vrije keuze

2
2

2
3

opdrachtenblad
werkboekje

Planning:

Kaart 1 : Indonesië

Josje

☺☺

3

Wat moet ik weten?
➢ Je kunt iets vertellen over het begin van de VOC
➢ Je kunt iets vertellen over de oorlogen
➢ Je kunt iets vertellen over de opbouw van het land
➢ Je kunt iets vertellen over de godsdienst
Waar kan ik het vinden?
➢ Informatieboekje over Indonesië
➢ https://schooltv.nl/video/nederlands-indie-wordt-indonesieonafhankelijkheid/#q=indonesie : over de onafhankelijkheid van
Indonesië
➢ https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canonindonesie/#q=indonesie : canon van Indonesië
➢ https://schooltv.nl/video/nederlands-indie-waarom-eten-wijindische-gerechten-als-nasi-en-satesaus/#q=indonesie
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je mag zelf bepalen hoe je de informatie gaat verwerken. Denk
bijvoorbeeld aan een muurkrant, werkstuk, mindmap.
➢ Bekijk zoveel mogelijk plaatjes en zoek zoveel mogelijk informatie
op over het land Indonesië. Wel komen de volgende onderwerpen
terug: het begin van de VOC, de oorlogen, de opbouw van het land
en de godsdienst.

Kaart : 2 Berlijnse muur en
Koude oorlog

Brenda

☺☺

4

Wat moet ik weten?
➢ Je weet wat het communisme is en wat het betekent.
➢ Je weet wie Karl Marx en Vladimir Lenin waren en wat zij met het
communisme te maken hadden.
➢ Je weet wat de koude oorlog was en in welke tijd dit plaatsvond.
➢ Je weet welke landen er bij de Koude oorlog betrokken waren.
➢ Je weet welke Europese landen tijdens de Koude oorlog
communistisch waren.
➢ Je weet wanneer de Berlijnse muur gebouwd is en wanneer deze is
afgebroken.
➢ Je weet waarom de Berlijnse muur is gebouwd. Je weet iets te
vertellen over het leven aan beide kanten van de muur.
Waar kan ik het vinden?
➢ Informatieboekje
➢ Geschiedenisboeken op school
Welke vorm moet het krijgen?
➢ De vorm is vrij

Kaart 3: Visserij en
landbouw

Wouter

☺☺

2

Wat moet ik weten?
➢ Je weet in welke 4 onderdelen je landbouw kunt verdelen.
➢ Je weet wat we bedoelen met tuinbouw, veeteelt, akkerbouw en
gemengd bedrijf.
➢ Je kunt voor iedere soort een voorbeeld noemen.
➢ Je weet wat mijnbouw is.
➢ Je weet wat delfstoffen zijn.
➢ Je weet welke delfstoffen we in Nederland hebben.
➢ Je weet wat dagbouw en wat schachtbouw betekent.
➢ Je weet welke vissen er uit de Noordzee worden gehaald door de
beroepsvisserij.
➢ Je weet hoe de vis gevangen wordt en wat er op het schip mee
gedaan wordt.
➢ Je weet wat visquota betekent.
Waar kan ik het vinden?
➢ Blad met de leerstof voor deze kaart
➢ Boek: ‘Geobas’ groep 6, blz. 26 t/m 36
➢ Opdrachtenblad voor deze kaart
➢ Antwoordenblad
Welke vorm moet het krijgen?
➢ De kinderen gaan eerst in tweetallen de informatie uit het boek en
het leerblad lezen.
➢ De kinderen maken het opdrachtenblad.
➢ De kinderen controleren hun ingevulde blad. De leerkracht checkt

Kaart 4: 80 jarige oorlog

Armand

☺☺

3

Wat moet ik weten?
➢ Je weet wanneer de tachtigjarige oorlog was.
➢ Je weet waarom de tachtigjarige oorlog begon.
➢ Je weet wanneer de Beeldenstorm was en waarom het gebeurde.
➢ Je weet wie Willem van Oranje, Filips II en de hertog van Alva
waren en wat hun rol in de 80-jarige oorlog was.
➢ Je weet hoe Willem van Oranje-Nassau aan zijn naam is gekomen
en je weet zijn bijnaam.
➢ Je weet wat de reformatie en de 80-jarige oorlog met elkaar te
maken hebben.
➢ Je begrijpt het verhaal van de 80-jarige oorlog en je kunt
uitleggen wat de volgende woorden/personen daarmee te maken
hebben: kerk, protestanten, reformatie, ketters, hagenpreken
Karel V, de Nederlanden, Filips II, Beeldenstorm, Willem van Oranje, Geuzen, Hertog van
Alva, landvoogdes Margaretha van Parma, moord op Willem van Oranje, Balthasar
Gerards, de Republiek, Twaalfjarig Bestand.

Waar kan ik het vinden?
➢ Informatieboekje over de geschiedenis van Nederland met daarin
verwerkt de 80 jarige oorlog.
➢ Geschiedenisboek “zee van tijd” van groep 7
➢ http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120530_opstand02

➢ http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050127_beeldenstorm01
➢ http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120530_opstand03
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je vormt 2 tallen en pakt ieder een eigen informatieboekje. Je
leest goed de kleine informatiestukjes en beantwoordt de vragen
die daarbij horen.
➢ Je mag op jouw eigen exemplaar schrijven.
➢ Je kunt met je maatje overleggen als je iets niet goed weet.
➢ Bewaar het informatieboekje goed want de vragen die in dit
boekje staan is tevens de toets stof.
➢ Als je klaar bent kun je samen met de juf de kaart bespreken of je
pakt een nakijkexemplaar en je kijkt het zelf na.

