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In dit thema... 
heb je ontdekt dat je Nederland aan de vorm kunt herkennen, dat Nederland in provincies is verdeeld en dat elke provincie bijzondere bezienswaardigheden heeft. 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: Kleurig Nederland Les 2: Op safari 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt geleerd hoe je Nederland aan de vorm 
kunt herkennen en dat Nederland uit provincies 
bestaat. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je verkende de twaalf provincies aan de hand 
van de Grote Vijf van Nederland. Dat zijn de ree, 
het wild zwijn, het edelhert, de bever en de 
zeehond. 

        

 
grens - Tussen twee provincies ligt een grens. Daar houdt de ene 

provincie op en begint een andere provincie. 
hoofdstad - De belangrijkste stad van een land of een provincie waar vanuit 

het land of de provincie meestal wordt bestuurd. 
legenda  - Bij een kaart hoort een legenda. Daarin lees je de betekenis van 

de tekens die op de kaart zijn gebruikt. 
provincie - Deel van een land. Nederland bestaat uit twaalf provincies. 

   
legenda - Op een legenda bij een kaart lees je wat de kleuren en tekens op 

de kaart betekenen.  
natuurgebied - Gebied waar (bijna) geen mensen wonen en de natuur veel 

ruimte heeft. 
provincie - Deel van een land. Nederland heeft twaalf provincies. 
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Les 3: Waterwijs Les 4: Pretland 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een waterkaart van Nederland gemaakt 
en op de kaart gekozen waar jij heen wilde varen. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je onderzocht welke plaatsen in Nederland 
aantrekkelijk zijn voor toeristen en je hebt je 
eigen pretlandkaart gemaakt. 

        

 
brak water  - Zoet en zout water door elkaar. 
kanaal  - Een recht stuk water waar schepen op kunnen varen, net als op 

een rivier. Een kanaal is gegraven door mensen. 
kompas  - Voorwerp waarmee je kunt zien waar het noorden is. 
meer  - Grote waterplas. 
rivier  - Een waterstroom. De meeste rivieren beginnen in de bergen en 

komen uit in zee, of in een andere rivier. 
windrichting  - Richting waar de wind vandaan komt. De wind kan bijvoorbeeld 

uit het noorden komen. 
windroos  - Afbeelding waarop je in een ster zit welke windrichtingen er zijn, 

zoals noord, zuid, west en oost. 
zee  - Groot deel van de aarde dat met zout water is bedekt. 
zoet water  - Water waar bijna geen zout in zit. 

   
attractie  – Iets leuks dat veel mensen willen zien of doen, 

bijvoorbeeld een achtbaan in pretpark of vuurwerk bij een 
feest. Je kunt een attractie ook een bezienswaardigheid 
noemen. 

bezienswaardigheid  – Plek die de moeite waard is om te bekijken. 
legenda  – Verklaring voor de kleuren en symbolen op een kaart. 
pictogram  – Een eenvoudig plaatje om iets aan te duiden. Je ziet 

pictogrammen vaak op borden op bijvoorbeeld stations. 
recreatie  – Dingen die je voor je plezier doet in je vrije tijd. Er zijn 

speciale plaatsen voor recreatie, zoals sportparken en 
pretparken. 

schaal  – Hier: iets verkleind tekenen. De schaal is dan bijvoorbeeld 
honderd keer kleiner dan in het echt. 

toerisme  – Reizen voor je plezier, bijvoorbeeld om steden en landen 
te bezoeken. 

 


