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In dit thema... 
heb je geleerd waarom we wonen, waar we wonen. Je hebt ontdekt dat voorzieningen belangrijk zijn voor mensen, mensen steeds naar de steden trekken en meer gaan reizen. 
 

Les 1: Hoe klinkt jouw huis? Les 2: De metropool 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt geluisterd naar geluiden in jouw 
leefomgeving en die van anderen. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt de metrokaarten van Rotterdam en 
Tokyo bekeken. Je hebt onderzocht hoe een stad 
is opgebouwd en of Rotterdam een metropool is. 

       

 

 Dit heb je ontdekt 
Horen waar je bent 
In je slaapkamer hoor je andere geluiden dan 
wanneer je midden in een winkelstraat staat. 
Midden in het bos zijn de geluiden ook weer 
anders dan vlakbij een snelweg. Geluiden 
vertellen je iets over de omgeving waar je bent. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
De stad en de metropool 
Een stad is opgebouwd uit een centrum en 
voorsteden. In een stad wonen veel mensen in 
hoge gebouwen, of in huizen die dicht bij elkaar 
staan. Veel mensen werken in de stad. Daarnaast 
heeft een stad veel voorzieningen, zoals winkels, 
scholen en ziekenhuizen. Een stad met meer dan 
één miljoen inwoners is een metropool. 

      

 

 Leefomgeving 
De omgeving waarin je leeft, wordt ook wel 
leefomgeving genoemd. Aan de geluiden in je 
omgeving kun je horen waar je bent. Zo kun je 
horen of je in een stad bent, of in een dorp of op 
het platteland. Deze geluiden zeggen dus iets 
over hoe je leefomgeving eruit ziet. 

  

 

 Forensen 
In Nederland werken veel mensen in de stad en 
wonen ze daarbuiten in voorsteden of dorpen. 
Mensen die reizen tussen huis en werk worden 
ook wel forensen genoemd. Forensen reizen 
vooral in de spits ’s ochtends of ‘s avonds. Reizigers 
maken gebruik van vervoermiddelen als de fiets of 
de auto. Veel mensen reizen met het Openbaar  
Vervoer (OV): de bus, trein, metro of tram. 
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Les 3: De school moet dicht Les 4: Ik vertrek! 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt onderzocht wat het voor een dorp 
betekent als een kleine school moet sluiten.  

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt met je ouder(s)/verzorger(s) besproken 
waarom ze zijn gaan wonen waar ze nu wonen. 
Je hebt onderzocht waarom mensen verhuizen 
en waarom veel mensen van het platteland 
weggaan en in de stad gaan wonen. 

       

 

 Dit heb je ontdekt 
Voorzieningen 
Als je ergens woont, hebt je behoefte aan goede 
voorzieningen, zoals winkels, een dokter en een 
bus die regelmatig rijdt. Daarnaast zijn er andere 
belangrijke voorzieningen nodig, zoals een 
tandarts, een bibliotheek, scholen, sportclubs en 
horeca. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Verhuisd! 
Nederlanders verhuizen gemiddeld zeven keer in 
hun leven. Er zijn verschillende redenen om 
ergens te gaan wonen, zoals: dicht bij de familie 
blijven, het werk, de studie, de liefde of de 
woonomgeving. Een bijzondere reden om te 
verhuizen is als het onveilig is en je moet 
vluchten. 

 

 Verdwijnt het platteland? 
Steeds meer mensen verhuizen van het platteland 
naar de stad. Vooral gezinnen met jonge kinderen. 
Hierdoor worden dorpen steeds kleiner. Oudere 
inwoners blijven er vaak wel wonen. Zo'n dorp 
vergrijst, zeggen we dan. Bepaalde 
voorzieningen verdwijnen daardoor. De 
supermarkt gaat weg omdat er niet genoeg 
klanten zijn en de school moet dicht als er te 
weinig kinderen zijn.  

  

 

 Migreren 
Een ander woord voor verhuizen, is migreren. Als 
je in een ander land gaat wonen, heet dat 
emigreren. Als je in een ander land komt wonen, 
heet dat immigreren. Soms verhuist één iemand 
eerst om alvast te werken in een ander land. Als 
de rest van het gezin ook naar dat land verhuist, 
dan heet dat gezinshereniging. 

     

 




