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In dit thema... 
heb je ontdekt hoe kaarten en plattegronden worden gemaakt en hoe je ze kunt ‘lezen’. Op het leerblad vind je een samenvatting van het thema. Op dit blad vind je nog eens alle 
belangrijke begrippen op een rijtje: een verzameling van de woordenlijstjes die ook op je werkbladen staan. 
 

Les 1: Het einde van de wereld Les 2: De wereld van boven 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt met behulp van een atlas onderzocht of 
de hele wereld op een kaart past. Je hebt 
onderzocht of er van de aardbol een platte kaart 
gemaakt kan worden. 
 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt het klaslokaal vanuit verschillende 
perspectieven bekeken door verschillende 
standpunten te kiezen. Je hebt onderzocht wat je 
dan van jouw omgeving kunt zien. 

        

 
atlas – Boek met landkaarten. Vaak vind je er ook informatie over weer 

en klimaat en hoe het landschap er uit ziet. 
kaart  –  Hier: een tekening vanaf de bovenkant van een stad, land of 

werelddeel. Je kunt er bijvoorbeeld op zien waar rivieren, wegen 
en steden liggen. 

werelddeel  – Een deel op de aarde. Europa is bijvoorbeeld een werelddeel en 
Afrika ook. 

ruimte  – Hier: de plek waarin de aarde zweeft. Het wordt ook wel het 
heelal genoemd. 

   
cartograaf  – Iemand die plattegronden maakt. 
landkaart  – Een kaart van een land of een deel van de aarde. 
standpunt  – De plek van waaruit jij naar de wereld kijkt. Als je op de grond 

gaat liggen heb je een laag standpunt. Ga je bovenop een hoge 
toren staan, dan heb je een hoog standpunt. 

plattegrond  – Een tekening of kaart waarop landen, straten en gebouwen staan. 
perspectief  – De manier waarop je naar iets kijkt. Je kunt bijvoorbeeld van 

boven of van de zijkant naar iets kijken. 
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Les 3: Kijken vanuit de ruimte Les 4: Wereldberoemde herkenningspunten 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt, net als een satelliet, van bovenaf naar 
een stukje van de wereld gekeken. Je hebt 
getekend wat je toen zag. Je hebt een 
plattegrond getekend van jouw tafel en hierin een 
route uitgezet. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt nagedacht over de herkenningspunten die 
je tegenkomt op jouw route van huis naar school. 
Je hebt een kaart getekend van de route die je 
neemt naar school en je hebt jouw route 
uitgelegd aan een ander. 

        

 
cartograaf  – Iemand die plattegronden maakt. 
landkaart  – Een kaart met de plattegrond van de aarde of een deel van de 

aarde. 
plattegrond – Een tekening of kaart waarop landen, straten en gebouwen staan. 
route  – De weg die je aflegt om ergens te komen. 
satelliet  – Een apparaat dat de ruimte in geschoten is. Satellieten draaien 

om de aarde. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om foto’s van de 
aarde te maken en om je mobieltje te kunnen gebruiken. 

   
herkenningspunt  – Een opvallend gebouw, bouwwerk of kunstwerk. 
legenda  – Verklaring van tekens op een landkaart of plattegrond. 
route  – De weg die je aflegt om ergens te komen. 

 


