
Les 2   Een molen in de stad

Een wijk heeft vaak 
verschillende functies, 
zoals wonen, winkelen 
en werken. Soms groeit 
een wijk, bijvoorbeeld 
als er ergens anders 
ruimtegebrek ontstaat. 
Dan is er nieuwe 
woonruimte nodig en 
komt er in de wijk nieuwe 
bebouwing bij. Sommige oude gebouwen 
blijven staan. Vaak passen de functies van die 
gebouwen dan niet meer in de wijk. Zo past 
een molen als De Otter beter op het 
platteland dan in een woonwijk. Soms krijgt 
een gebouw een nieuwe functie, zodat het 
gewoon kan blijven staan.

de laagbouw
Lage gebouwen met minder dan 
vijf verdiepingen.

de hoogbouw
Hoge gebouwen met vijf of meer 
verdiepingen.

de voorzieningen
Dingen die mensen nodig hebben, 
bijvoorbeeld: winkels, scholen en sportvelden.

het centrum
Het midden van een stad.

de binnenstad
Het midden of centrum van een 
stad, meestal het oudste stukje.

de buitenwijk
Een wijk aan de rand van een stad.

Les 1   Mijn straat is bijzonder

Iedere straat is anders. 
Er zijn straten met 
laagbouw, waar huizen 
staan met minder dan 
vijf verdiepingen.  
En er zijn straten met 
hoogbouw, met flats 
en andere hoge 
gebouwen.  
In sommige straten heb 
je voorzieningen, dingen die mensen 
nodig hebben. Zoals winkels, een school 
of bioscoop. Het midden van de stad noem 
je het centrum of de binnenstad. Daar zijn 
veel voorzieningen. De huizen en gebouwen 
staan er dicht op elkaar. In een buitenwijk, 
aan de rand van de stad, is meer ruimte en 
meer groen. Daar zijn minder voorzieningen 
dan in het centrum.

de functie
Waarvoor iets bedoeld is, bijvoorbeeld om in 
te wonen, werken of winkelen.

het ruimtegebrek
Tekort aan plaats, er is niet genoeg plaats.

de bebouwing
Alles wat gebouwd is: gebouwen en huizen.

het platteland
Het gebied buiten de stad, 
met dorpen en boerderijen.
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Zo leer je voor de toets•   Bekijk de samenvatting. •    Leer de teksten en de dik gedrukte woorden.•    Vraag iemand om je te overhoren.
De toets is op     

wonen

Denk het uit

Soms zie je iets in de wereld wat je wilt 
veranderen. In dit thema heb je geoefend 
met manieren die je helpen om iets 
nieuws te bedenken. Of om iets te 
beoordelen en te verbeteren.

Les 1
Je kunt een wensenlijstje maken. 
Dat helpt je om een plan te bedenken.

Les 2
Je kunt voordelen en nadelen bedenken. 
Dat helpt je om een idee te beoordelen.

Les 3
Je kunt een plattegrond tekenen. Dat helpt 
je om op een goed idee te komen.

de plattegrond
Een tekening van bovenaf, waarop 
de dingen kleiner en eenvoudiger 
getekend zijn dan ze in het echt 
zijn.

de schaal
Een getal op een plattegrond of 
kaart dat laat zien hoeveel keer 
kleiner iets is getekend dan het in 
het echt is.

Les 3   Bekijk het eens van bovenaf

Een plattegrond is een 
tekening van bovenaf. 
Zo kun je de inrichting 
van een gebied laten 
zien. Je tekent de 
dingen er kleiner op 
dan ze in het echt zijn. 
Vaak op  schaal, 
bijvoorbeeld 1 : 5000. 
1 centimeter op de 
plattegrond is dan in het echt 
5000 centimeter. Er zijn ook dingen 
weggelaten. Alleen de vaste, 
belangrijke dingen staan op een plattegrond, 
zoals water, huizen en wegen. Ze zijn op een 
simpele manier getekend, met een duidelijke 
kleur, lijn of vorm. Zo is water vaak blauw. 
Huizen zijn vaak oranje en wegen zijn meestal 
grijze of witte lijnen.

LES 4   Samenvatting                    LEREN VOOR DE TOETS   Dit kan ik nu

Meander  •  groep 5-6, thema 1  •  © Malmberg 's-Hertogenbosch  •  2/2


