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Les 1 Vakantiebestemmingen
Nederlanders gaan op vakantie naar bestemmingen binnen en buiten Europa. De manier
waarop mensen reizen verschilt nogal.
De keuze van je vervoermiddel hangt vooral af van:
• de afstand die je moet afleggen
• de tijd die je daarvoor hebt
• het geld dat je kunt besteden
• hoe je ergens het beste kunt komen
• wat je op vakantie wilt doen

Les 2 Vaker en verder
Vervoermiddelen zijn in de loop der jaren veranderd.
Daardoor kunnen we gemakkelijk van de ene naar de andere plek reizen.
• De afstand in kilometers tussen twee plaatsen is altijd gelijk.
• De reistijd verandert als je een ander vervoermiddel gebruikt.
• Wat je in je vrije tijd doet, noem je recreatie. Ga je langer dan een dag weg buiten je eigen
woonomgeving, dan ben je een toerist.

• Als grote aantallen mensen op hetzelfde moment in hetzelfde gebied op vakantie gaan,
heet dat massatoerisme.

Les 3 Onder de loep
landen
België
Duitsland
Frankrijk
Oostenrijk
Portugal
Spanje

plaatsen
Antwerpen
Barcelona
Berlijn
Bordeaux

Brussel
Hamburg
Keulen
Lissabon
Lyon
Madrid
Marseille
München
Parijs
Wenen

+Frankfurt
+Gent
+Innsbruck

+Luik
+Nice

eilanden
Corsica

gebieden
Ruhrgebied
Vlaanderen
Wallonië

+Algarve
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Les 1 Leven in Europa
De landen in Europa hebben veel verschillen en overeenkomsten.
• Landschappen in Europa verschillen. Nederland is vlak en heeft geen bergen. Frankrijk en
Polen hebben lage delen, heuvels en gebergten.

• Elk kind gaat in Europa naar school, maar de tijden en vakanties verschillen.
• Klimaten in Europa verschillen. Je vindt er koude en warme winters. En warme en minder
warme zomers.

• Er zijn in Europa ook veel dingen hetzelfde. Daarom werken de regeringen van veel
Europese landen steeds meer samen.

Les 2 Naar één Europa
In Europa gaan steeds meer landen samenwerken binnen de Europese Unie.
• Binnen de EU bestaat een vrij verkeer van mensen, goederen en diensten.
• De Europese Commissie en het Europees Parlement vormen de regering van Europa.
• In steeds meer EU-landen kun je met de euro betalen.
Vanaf 2002 kon dat al in twaalf landen.
• De regering van de EU zorgt er ook voor dat elk land zich aan de regels van de EU houdt.

Les 3 Onder de loep
landen
België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië

Kroatië
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Spanje
Tsjechië
Turkije

Verenigd Koninkrijk
Zweden
Estland
Letland
Litouwen
Slowakije

+Monaco

plaatsen
Brussel
Luxemburg

+Straatsburg
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Les 1 De Rijn
De Rijn is een belangrijke rivier in Europa. Over de Rijn worden veel goederen vervoerd.
• De Rijn begint als een klein stroompje in de Alpen in Zwitserland.
• Al snel wordt het een wildstromende bergrivier.
• Vanaf Basel wordt de Rijn steeds rustiger. Daardoor is er scheepvaart mogelijk.
• Tussen het Ruhrgebied en Rotterdam varen veel vrachtschepen over de Rijn.
• De monding van de Rijn heet Rijnmond. Dat is de plaats waar de Rijn de Noordzee in
stroomt.

Les 2 Aan de rivier
In Nederland zijn veel maatregelen genomen om het land in de buurt van rivieren veilig
bewoonbaar te maken en te houden.
• In Nederland zijn veel rivieren ingedamd.
• Een ingedamde rivier is smaller dan een natuurlijke rivier.
• Een rivier heeft een zomerbed en een winterbed.
• Om de rivier onder controle te houden maken mensen bij de rivier zomerdijken,
winterdijken, uiterwaarden en kribben.

Les 3 Onder de loep
gebergten
Alpen
Pyreneeën

+Apennijnen
+Valdajhoogte

gebieden
Ardennen
Kaukasus

wateren
Donau
Het Kanaal
Kaspische Zee
Middellandse Zee
Noordzee
Oostzee
Po
Rhône
Rijn

Schelde
Seine
Straat van Gibraltar
Theems
Volga
Zwarte Zee

+Adriatische Zee
+Bosporus
+Egeïsche Zee
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Les 1 Volop voedsel
Landbouw vind je in heel Europa. En dat is nodig om de half miljard inwoners van de EU
elke dag weer voldoende eten te kunnen bieden.
• De landbouw in veel Europese landen lijkt op elkaar.
En toch is het in elk land weer anders.
• In Nederland vind je tuinbouw op de volle grond en in kassen: de glastuinbouw.
• Boeren zijn afhankelijk van de soort grond en het klimaat, behalve in de kassen. Daar kun
je met de techniek het klimaat sturen.

• Bedrijven produceren meer en meer. Veel grondstoffen komen uit het buitenland.
Veel producten worden ook over de hele wereld verkocht.

Les 2 Nooit meer honger!
Op het gebied van landbouw werken veel landen in Europa al heel lang samen. Dat begon
vlak na de Tweede Wereldoorlog.
• Boeren kregen lange tijd een vaste prijs voor hun producten. Zelfs als ze veel te veel
produceerden.

• Later veranderde die steun. De EU zorgde dat de boer een fatsoenlijk inkomen had.
De boer moest zich wel aan bepaalde regels houden.

• Omdat gezond voedsel erg belangrijk is voor mensen, kwamen er op dat gebied veel regels
bij.

• Veel boeren stoppen met hun bedrijf. Het leven op het platteland verandert daardoor.
De EU geeft subsidies om de traditionele landschappen te behouden.

Les 3 Onder de loep
landen
Schotland
Verenigd
Koninkrijk

plaatsen
Ankara
Athene
Boekarest
Bratislava
Budapest
Dublin
Glasgow
Helsinki

Istanbul
Kopenhagen
Lissabon
Liverpool
Londen
Milaan
Oslo
Parijs
Praag
Rome
Stockholm
Warschau

+Sofia
+Zagreb

eilanden
Sicilië
Kreta

+Sardinië

gebieden
Engeland
Scandinavië

+Noord-Ierland
+Wales
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Les 1 Inpakken en wegwezen
Er zijn veel verschillende redenen om te gaan emigreren.
• Als je naar het buitenland verhuist, ben je een emigrant.
• Mensen die naar ons land verhuizen, heten immigranten.
• Om in een ander land te gaan wonen, heb je meestal een verblijfsvergunning nodig.
• Een land waar veel mensen dicht op elkaar wonen, is dichtbevolkt. Nederland is zo’n land.
• Een land waar weinig mensen wonen in een groot gebied heet dunbevolkt. Zo’n land is
Zuid-Afrika.

Les 2 Verschillende immigranten
Mensen komen om verschillende redenen naar de EU.
Niet iedereen die asiel aanvraagt, mag ook blijven.
• Mensen die van buiten de EU komen, kunnen niet zonder toestemming in de EU komen
wonen.

• Politieke vluchtelingen mogen soms in de EU blijven.
Ze moeten aantonen dat het gevaarlijk is als ze teruggaan naar hun eigen land.
• Economische vluchtelingen mogen niet in de EU blijven.
• Mensen die eigenlijk terug moeten naar hun eigen land, maar dat niet doen, noemen we
illegaal.

• Al honderden jaren komen er mensen om politieke, economische of andere redenen naar
ons land.

Les 3 Onder de loep
landen
Bosnië-Hercegovina
IJsland
Kroatië
Noorwegen
Oekraïne
Rusland
Servië
Slovenië
Zwitserland

+Albanië
+Macedonië
+Montenegro
+Wit-Rusland

plaatsen
Belgrado
Bern
Genève
Moskou

Oslo
Sint-Petersburg

+Kiev
+Reykjavík
+Zürich

gebergten
Oeral
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