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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. 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: 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. 

        

stad – Grote plaats waar veel mensen wonen, werken en winkelen. 
Amsterdam en Rotterdam zijn grote steden in Nederland. 

dorp – Kleine plaats waar mensen bij elkaar wonen. Een dorp is kleiner 
dan een stad. 

platteland – Gebied met landbouwgrond en weilanden dat tussen de steden 
ligt.  

leefomgeving – Gebied om jouw huis heen. 

  forens – Iemand die heen en weer reist van zijn huis in de ene plaats 
naar zijn werk in de andere plaats. 

voorstad – Stad die tegen een grote stad aan ligt en die daar 
langzaamaan mee vergroeit.  

centrum  – Deel van een stad of dorp waar de openbare gebouwen, 
winkels en uitgaansgelegenheden zijn. 

metropool – Zeer grote stad, waar steden en dorpen die erom heen 
liggen aan vast zijn gegroeid. Een metropool heeft 
minstens een miljoen inwoners. 

openbaar vervoer – vervoer van personen met vervoermiddelen waar iedereen 
gebruik van kan maken. De trein, bus metro, tram zijn 
voorbeelden van openbaar vervoer. 

vervoermiddel – middel waarmee je je kunt verplaatsen, zoals een fiets, een 
auto of een trein. 

voorziening – Diensten die nodig zijn om ergens te leven. Voorzieningen 
zijn bijvoorbeeld: school, ziekenhuis, politie en een huisarts. 
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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. 

        

platteland – Landelijk gebied waar niet veel mensen wonen. 
stad – Woonplaats waar meer dan een paar duizend mensen wonen. 
vergrijzing – Als er steeds meer oude mensen zijn in verhouding tot jonge 

mensen. 
voorzieningen – Winkels, een dokter, een tandarts, sportclubs, restaurants en 

openbaar vervoer in een plaats. 

  emigreren  – Verhuizen naar een ander land, het tegenovergestelde van 
immigreren. 

immigreren  – In een land komen wonen, het tegenovergestelde van 
emigreren. 

gezinshereniging – Gezinnen die gescheiden hebben geleefd in verschillende 
landen, gaan samen op een plek wonen. Vaak zie je dat de 
vader als kostwinner in het buitenland gaat werken. De rest 
van de familie volgt later. 

migratie  – Verhuizing naar een andere steek of land. 
migreren  – Verhuizen naar een andere streek of ander land. 

 


