
Les 1   Rond de Noordpool

De Noordpool is het 
noordelijkste puntje van 
de aarde. Het gebied 
eromheen heet het 
noordpoolgebied. 
Rond de Noordpool vind 
je ijsvlakten. Om de 
Noordelijke IJszee ligt 
land. In het noorden ligt 
toendra en meer naar het 
zuiden vind je taiga. 
In het noordpoolgebied wonen Inuit, ofwel 
Eskimo’s. Als ze in de winter langere tijd op jacht 
zijn, overnachten ze in een iglo. Hun manier van 
leven is de laatste jaren erg veranderd. 
Deels komt dat door de verandering in het 
klimaat. IJs verdwijnt, waardoor ze minder goed 
kunnen jagen. En de permafrost smelt, waardoor 
hun huizen verzakken.

het noordpoolgebied

Het gebied rondom de Noordpool.

 
de ijsvlakte

Een gebied dat helemaal bedekt is 
met ijs.

de Inuit

De oorspronkelijke bewoners van 
het noordpoolgebied. Zo noemen ze 
zichzelf het liefst.

de Eskimo’s

Een andere naam voor Inuit.

de iglo

Een ronde hut van blokken sneeuw.

de permafrost

Ondergrond die altijd bevroren is.

het zuidpoolgebied

Het gebied rondom de Zuidpool.

het onderzoeksstation

Een gebouw waar wetenschappers 
wonen en werken.

de delfstoffen

Stoffen die in de grond zitten en die mensen 
kunnen gebruiken.

het verdrag

Een afspraak tussen landen.

Les 2   Rond de Zuidpool

De Zuidpool is het 
zuidelijkste puntje van de 
aarde. Het gebied 
eromheen heet het 
zuidpoolgebied. 
Het bestaat uit land met 
een dikke laag ijs en 
sneeuw erop. Rond dit land 
ligt zee. Het is kouder dan 
in het noordpoolgebied. 
Nergens anders ter wereld 
is de invloed van mensen zo klein. 
Wetenschappers doen hier graag onderzoek. 
Ze wonen en werken tijdelijk in een 
onderzoeksstation. Verschillende landen ruziën 
om Antarctica. Dat komt omdat er delfstoffen in 
de bodem zitten. Maar landen hebben een 
verdrag gesloten. Hierin hebben ze afgesproken 
dat de natuur van Antarctica voorlopig 
beschermd blijft.
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Les 3   Noord-Amerika

Je kent de topografi e van Noord-Amerika. Op de 
volgende bladzijdes vind je een kaart met de 
topografi e. 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.

Maak een keuze

Soms sta je voor een keuze, maar weet je 
niet hoe je moet kiezen. In dit thema heb je 
geoefend met manieren die je helpen om een 
keuze te maken.

Les 1
Je weet het verschil tussen een feit en een 
mening. Dat helpt je bij het maken van een 
keuze.

Les 2
Je kunt een mening vormen door argumenten te 
beoordelen. Dat helpt je bij het maken van een 
keuze.

Les 3
Je kunt beoordelen of iets waarschijnlijk is of niet. 
Dat helpt je bij het maken van een keuze.

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     

koud
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 Landen

 Canada
 Groenland
 Mexico
 Verenigde Staten

 Staten

 Alaska
 Californië
+ Florida
 Hawaii

 Steden

 Chicago
 Los Angeles
 Mexico-Stad
 Montréal
 New York
+ Ottawa
 Washington

 Wateren

 Atlantische Oceaan
+ Grote Meren
 Grote Oceaan  

 (Stille Oceaan)
 Mississippi
+ Straat Bering

 Gebergten

+ Appalachen
 Rocky Mountains

Noord-Amerika

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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