
Les 1   Een wereld van verschil

In rijke landen is de 
welvaart hoog. 
Bijna iedereen heeft er 
genoeg geld voor de 
eerste levensbehoeften. 
In ontwikkelingslanden 
is dat niet zo: veel mensen 
zijn er erg arm.
Rijke landen hebben 
sociale voorzieningen. 
Dat betekent dat je geld 
krijgt als je bijvoorbeeld ziek bent of geen baan 
kunt vinden. In arme landen krijg je dan geen 
geld.
In rijke landen zijn de lonen hoog. Bedrijven laten 
hun producten daarom liever in armere landen 
maken. Daar zijn de lonen lager. De productie in 
fabrieken is er arbeidsintensief. 
In de armste landen werken mensen vooral in de 
landbouw.

de welvaart

De rijkdom van mensen of landen.

de eerste levensbehoeften

Dingen die je nodig hebt om te 
overleven: water, eten, kleding en een 
dak boven je hoofd.

het ontwikkelingsland

Een arm land dat zich ontwikkelt tot een wat rijker 
land.

de sociale voorzieningen

Geld dat mensen krijgen als ze geen 
werk hebben of als ze ziek of oud zijn.

arbeidsintensief

Dit zeg je van werk dat door mensen gedaan wordt 
in plaats van door machines.

het inkomensverschil

Verschil in hoeveel geld mensen 
verdienen.

de sloppenwijk

Arme wijk in een ontwikkelingsland.

het analfabetisme

Niet kunnen lezen en schrijven.

de ontwikkelingshulp

Hulp die rijkere landen aan armere landen geven om 
de armoede te verminderen.

het microkrediet

Kleine geldlening om een eigen bedrijfje te kunnen 
beginnen.

Les 2   Leven in arme landen

In arme landen zijn de 
inkomensverschillen erg 
groot. Sommige mensen 
zijn er heel rijk, maar er zijn 
ook heel veel mensen die 
minder dan een euro per 
dag verdienen. Zij leven in 
sloppenwijken in 
eenvoudige huisjes. 
Kinderen in deze wijken 
kunnen vaak niet naar 
school. Er is in arme landen daardoor veel 
analfabetisme.
De rijkere landen proberen met ontwikkelingshulp 
de armere landen te helpen om de armoede te 
verminderen. Bijvoorbeeld met microkredieten. 
Dat zijn kleine leningen om een bedrijfje te starten. 
Andere voorbeelden van ontwikkelingshulp zijn 
gezondheids- en onderwijsprojecten.
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Les 3   Afrika en het Midden-Oosten

Je kent de topografie van Afrika en het Midden-
Oosten. Op de volgende bladzijdes vind je een 
kaart met de topografie. Je moet alle topo:
•  kunnen schrijven zonder fouten. Vergeet de 

hoofdletters niet.
•  kunnen aanwijzen.
•  kunnen herkennen.

Een + betekent dat je deze topo alleen hoeft te 
leren als je leerkracht het zegt.

Laat het zien

Soms wil je iemand anders iets duidelijk 
maken over de wereld om ons heen. In dit 
thema heb je geoefend met manieren om  
iets te laten zien.

Les 1
Je kunt uitleg geven bij foto’s, grafieken en 
tabellen. Dat kan je helpen bij het overbrengen 
van informatie.

Les 2
Je kunt een tekening maken bij een tekst. 
Dat kan je helpen om iets beter uit te leggen.

Les 3
Je kunt een grafiek maken bij een tabel. Dat kan 
je helpen bij het overbrengen van informatie.

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     

lening
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 Landen

 Democratische   
  Republiek Kongo

 Egypte
 Ethiopië
 Irak
 Iran
 Israël
+ Kenia
+ Madagaskar
 Marokko
 Nigeria
+ Qatar
 Saudi-Arabië
 Sudan

+ Tanzania
 Turkije
 Zuid-Afrika

 Steden

 Ankara
 Bagdad
 Cairo
 Casablanca
 Jeruzalem
 Kaapstad
 Lagos
 Mekka
 Teheran

 Gebieden

 Sahara

 Wateren

 Nijl
+ Victoriameer

Afrika en het Midden-Oosten

Zo leer je de topografie voor de toets

•     Leer de spelling van de topo, bijvoorbeeld door 

deze over te schrijven van de kaart. 

•     Dek de rechter kaart af en oefen tot je alle topo 

uit de lijst kunt aanwijzen op de linker kaart.

•     Dek nu ook de lijst af en oefen totdat je alle 

topo kunt benoemen.
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