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In dit thema... 
heb je ontdekt waarom mensen naar Amerika migreerden, hoe The American Dream is verweven met de Amerikaanse cultuur, met welke natuurverschijnselen Amerikanen te maken 
kunnen krijgen en hoe steden kunnen groeien en krimpen. 
 

Les 1: Allemaal Amerikanen Les 2: The American Dream 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt de achternamen van een aantal 
(beroemde) Amerikanen onderzocht. Daarbij heb 
je gebruik gemaakt van verschillende bronnen, 
zoals een interview, dagboekfragmenten en 
brieven. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een aantal Amerikaanse dromen 
onderzocht. Je hebt je in die dromen ingeleefd. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Emigratie 
Migreren is een ander woord voor verhuizen. 
Verhuis je uit je eigen land naar een ander land, 
dan heet dat emigreren. Als je in een land komt 
wonen, dan heet dat immigreren. Vanaf 
ongeveer het jaar 1600 emigreerden mensen uit 
verschillende Europese landen naar Amerika om 
daar een nieuw leven op te bouwen.  

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Pioniersmentaliteit 
De eerste kolonisten, de pioniers, moesten 
zichzelf zien te redden in hun nieuwe land. Ze 
leerden dat je met doorzettingsvermogen en 
hard werken veel kon bereiken. Deze 
pioniersmentaliteit zie je terug in de normen en 
waarden van de Amerikaanse cultuur. 

        

 

 Redenen voor vertrek 
Er zijn verschillende redenen om te emigreren: 
vluchten voor oorlog, slechte leefomstandigheden 
of strenge leiders. Mensen vertrokken vanuit 
Europa vanwege vervolging om hun geloof, 
hongersnood of omdat ze op zoek waren naar 
werk, avontuur of rijkdom. Nog steeds emigreren er 
mensen van over de hele wereld, legaal of illegaal, 
om die redenen naar Amerika. 

  

 

 The American Dream 
De pioniersmentaliteit is ook de grondslag van 
The American Dream. Dit is het ideaal van 
vrijheid en gelijkheid voor iedereen, waar veel 
Amerikanen in geloven. Maar hierdoor leven ook 
veel mensen in armoede, want sociale 
voorzieningen zijn in Amerika minder goed 
geregeld. Net als de pioniers moet iedereen 
immers voor zichzelf opkomen en zorgen. 
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Les 3: America proof Les 4: Van autostad tot spookstad 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt verschillende natuurrampen in Amerika 
bestudeerd. Je hebt de feiten over deze rampen 
onderzocht. Je bevindingen heb je 
gepresenteerd aan de klas. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een grote verlaten Amerikaanse stad 
bestudeerd. Je hebt onderzocht wat er in die stad 
is gebeurd. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Natuurlijke gevaren 
Een natuurverschijnsel dat veel mensen treft, 
wordt een natuurramp genoemd. Zo’n ramp kan 
ontstaan door schuivende aardplaten of het 
klimaat. In Amerika kun je, afhankelijk van de 
plek, aardbevingen, tornado’s, orkanen en 
extreme hitte verwachten.  

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Metropool 
Steden met veel industrie bieden veel 
werkgelegenheid. Dat trekt mensen aan. De stad 
groeit en er ontstaat behoefte aan meer huizen 
en meer voorzieningen, zoals ziekenhuizen, 
scholen, bibliotheken, theaters en sportparken. 
Een stad met meer dan één miljoen inwoners 
noemen we een metropool. 

        

 

 Natuurgeweld 
Aardbevingen komen voor aan de westkust. San 
Francisco ligt op de rand van twee schuivende 
aardplaten. Hier schudt de aarde vaak. In het 
midden van Amerika ligt een gebied waar warme, 
vochtige lucht botst met koude, droge lucht. 
Hierdoor ontstaan zoveel tornado’s dat het gebied 
Tornado Alley wordt genoemd. De tropische 
temperaturen boven de Golf van Mexico 
veroorzaken zware orkanen in het zuidoosten. 

  

 

 Spookstad 
Als het voor fabrieken goedkoper wordt om hun 
productieprocessen te verplaatsen naar 
lagelonenlanden, dan verdwijnt de industrie uit 
een stad of gebied. Mensen trekken weg en veel 
voorzieningen zijn niet langer nodig. Er treedt 
dan leegstand op. Globalisering kan er dus voor 
zorgen dat een metropool verandert in een 
spookstad. 

       

 


