Wijzer! Geschiedenis groep 8 – H5 Tijd van televisie en computer
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Les 1

Naam

Samenvatting hoofdstuk 5
Doel: Om te leren

Besturen door overleg

In Nederland kiezen volwassenen de vertegenwoordigers die in de
Tweede Kamer zitten. De Tweede Kamer controleert de wetten die de
regering voorstelt. Iedereen mag de vergaderingen van de Tweede
Kamer op de tribune bijwonen, ze zijn openbaar. Je kunt de
vergaderingen ook op televisie of internet zien.

Les 2

De Koude Oorlog

De Koude Oorlog verdeelde de wereld in een Oostblok en een
Westblok. Het IJzeren Gordijn was de grens, om Berlijn werd een muur
gebouwd. De blokken bedreigden elkaar met de atoombom en andere
wapens. Toen de wapenwedloop steeds erger werd, werden de NAVO
en het Warschaupact opgericht, waarin de bondgenoten beloofden
elkaar te steunen. Na het afbreken van de Berlijnse Muur begon het
eind van de Koude Oorlog.

Les 3

Nederland na de oorlog

Na de oorlog begon een periode van wederopbouw. Emigranten
trokken uit Nederland weg en immigranten kwamen naar Nederland:
- uit oude koloniën zoals Indonesië toen deze landen zelfstandig
werden.
- uit landen zoals Italië, Turkije en Marokko als gastarbeider om hier te
werken.
- uit landen waar oorlog is, zoals Syrië. Zij zijn asielzoekers.
Deze mensen hebben een verblijfsvergunning nodig om hier te mogen
wonen. Door de komst van deze immigranten is Nederland een
multiculturele samenleving geworden.
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Les 4

Samenwerken voor vrede

Na de Tweede Wereldoorlog werden de Benelux en Europese Unie (EU)
opgericht om oorlog te voorkomen. Zo hebben veel landen nu dezelfde
munt: de euro. De EU wordt bestuurd door de Europese Commissie, dat
kun je vergelijken met de ministers en de regering in Nederland. In het
Europese Parlement zitten mensen uit politieke partijen uit verschillende
Europese landen. In de Verenigde Naties (VN) werken bijna alle landen
van de wereld samen. Zij zetten zich in voor vrede en mensenrechten.
Bij oorlog beschermen de blauwhelmen de burgers en ze houden de
strijdende partijen uit elkaar.

