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In dit thema... 
heb je ontdekt dat de wereld is verdeeld in zeven werelddelen. In alle werelddelen leven mensen volgens hun eigen cultuur. 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: Kijken naar elkaar Les 2: Kaaskoppen op klompen 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt geleerd welke werelddelen er zijn en je 
hebt kennisgemaakt met kinderen uit andere 
werelddelen. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt gehoord wat andere mensen over 
Nederlanders denken. Je onderzocht wat bij de 
Nederlandse cultuur hoort. 

        

 
klimaat  – Soort weer dat bij een land of streek hoort. 
gemiddelde  – Getal dat ontstaat door alle getallen op te tellen en door het 

aantal getallen te delen. 
Een voorbeeld: de hoogste temperatuur van de afgelopen vier 
dagen was: 5, 8, 7 en 4 graden Celsius. De gemiddelde 
temperatuur was dan 6 graden Celsius, want 5+8+7+4 = 24 en 24 : 
4 (het aantal opgetelde getallen) = 6. 

werelddeel  – Grote stukken land op de wereld met daaromheen water. Elk 
werelddeel heeft een naam gekregen. 

   
cultuur  – Alles wat door mensen is gemaakt en niet door de natuur. 

Bijvoorbeeld: gebouwen, maar ook kleding, eten en 
drinken, boeken en films. 

gewoonten en tradities  – Manieren van doen van een groep mensen of een volk. 
multicultureel – Mensen uit verschillende culturen en godsdiensten leven 

samen in één land en nemen dingen van elkaar over. 
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Les 3: Gewoon anders Les 4: Wereldreporters 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt thematische kaarten in de atlas bekeken 
en meer informatie gezocht over de godsdiensten 
in de wereld. Je hebt deze informatie gebruikt om 
quizvragen te maken. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt filmfragmenten bekeken en quizvragen 
gemaakt over hoe mensen in één land in jullie 
werelddeel leven. 

        

boeddhisme  – Levenswijze van Boeddha (de verlichtte), waarin het streven 
naar geluk en eenvoud centraal staat. 

christendom – Geloof waarin de bijbel en Jezus Christus centraal staan. 
hindoeïsme  – Het hindoeïsme heeft verschillende goden. Hindoes bidden 

in een tempel of huisaltaar. 
islam  – Geloof van de moslims. Ze geloven in God en noemen hem 

Allah. Het heilige boek heet de koran. 
gelovige  – Iemand die een bepaald geloof aanhangt. Een christen is 

iemand die volgens de christelijke godsdienst leeft. 
gewoonte  – Iets dat je vaak doet. 
godsdienst  – Alle overtuigingen, gewoonten en tradities die bij een geloof 

horen. 
kolonie  – Gebied buiten je eigen land. Indonesië is bijvoorbeeld lang 

een kolonie van Nederland geweest. 
kolonisatie  – Je met een deel van je eigen bevolking vestigen in een land 

dat niet je eigen land is. Zo gingen de Nederlanders in 
Indonesië wonen, terwijl daar ook nog de Indonesische 
bevolking was. 

traditie  – Een bekend gebruik. Het is bijvoorbeeld traditie om tijdens 
kerst een kerstboom in huis te nemen. 

levensverwachting – Het aantal jaren dat iemand gemiddeld zal leven. 

  cultuur – Alles wat door mensen is gemaakt en niet door de natuur. 
Bijvoorbeeld: gebouwen, maar ook kleding, eten en drinken, 
boeken en films. 

leefomgeving – De omgeving rond je huis waar je in leeft. Vaak staat de school in 
jouw leefomgeving. 

 


