Wijzer! Aardrijkskunde groep 6 – H3 Samen in één land
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Naam

Samenvatting hoofdstuk 3
Doel: Om te leren

Les 1

Alles is geregeld

In de wijk waar jij woont, staan niet alleen huizen. Er zijn straten
en stoepen, parkeerplaatsen en er is ruimte om te spelen. Voor dit
alles wordt gezorgd. Iedereen moet er prettig kunnen wonen, dus
oude mensen, jonge mensen en kinderen. Daarom is er goed over
nagedacht. En het speelveldje moet schoon zijn, dus zonder
hondenpoep. Als het niet schoon is, dan worden er afvalbakken
en bordjes geplaatst.
Les 2

Goed geregeld

Iedereen in Nederland woont in een gemeente. Die woonplaats
wordt bestuurd door de wethouders en de burgemeester. Zij zijn
samen het gemeentebestuur. Zij maken plannen. Maar de
gemeenteraad is de baas. Die beslist of plannen door mogen
gaan. Dit alles noem je politiek. Tijdens de verkiezingen stemmen
de inwoners van de gemeente op een politieke partij. Zo kiezen
zij welke mensen er in de gemeenteraad komen.
Les 3

Samen in één land

In Nederland wonen veel immigranten. Zij zijn naar Nederland
verhuisd omdat het hier veilig is of om geld te verdienen. Zij
hebben de cultuur uit hun land meegenomen, zoals hun feesten,
hun geloof en hun godsdienst. Sommige mensen moesten uit
hun land vluchten omdat het te gevaarlijk was. Als vluchtelingen
hier willen blijven, moeten ze asiel aanvragen bij de Nederlandse
regering. Ze zijn dan asielzoekers.
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Les 4

Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland

Je leerde van de kustprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland
en Zeeland de belangrijkste plaatsen, wateren en gebieden.
Het zijn: Alkmaar, Delft, Zaandam, Gouda, Amsterdam, Leiden,
Amstelveen, Dordrecht, Den Helder, Zoetermeer, Hilversum, Den
Haag, Enkhuizen, Alphen aan de Rijn, Purmerend, Middelburg,
Haarlem, Vlissingen, Rotterdam, Terneuzen, Lek, Noordzeekanaal,
Oosterschelde, Nieuwe Waterweg, Westerschelde, AmsterdamRijnkanaal ,Texel, Zeeuws-Vlaanderen, Rijnmond, de Randstad en
de Haarlemmermeer.
In Noord-Holland en Zuid-Holland wonen meer mensen dan in
Zeeland. Dat kun je zien op de kaart aan de vele steden en
dorpen. Aan de vierkantjes en rondjes zie je hoeveel mensen er
ongeveer in een stad of dorp wonen. Als een gebied dichtbevolkt
is, is er veel bebouwing. Dan zie je veel oranje vlekken.
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