Aardrijkskunde Proeflessen
Leerkracht Groep 8
Thema 2 – Van krot tot kasteel

Wat u vooraf moet weten
Argus Clou is professor in alles. Op elke vraag heeft hij wel een antwoord. Daarom vragen regeringen
hem om raad en helpt hij het journaal om moeilijk dingen makkelijk te maken. Op zijn wereldreizen
heeft Argus Clou namelijk veel gezien en meegemaakt. Zijn trouwe stokstaartje Jules reist steeds met
hem mee. En ook zijn assistente Mista reist mee, op wie hij stiekem verliefd is.
Argus Clou verzamelt alles van zijn avonturen in zijn werkkamers, waarin de kinderen gerust een kijkje
kunnen nemen. En nooit vertrekt hij zonder zijn Argusscoop.
• Deze proeflessenwijzer zorgt ervoor dat u snel en gemakkelijk aan de slag kunt met de proeflessen.
• In dit pakket vindt u alles wat u nodig hebt om les te geven met thema 5, groep 4.
• Voor de groepen 3 en 4 bestaat het thema uit twee lessen. Voor de groepen 5 tot en met 8 bestaat
deze uit zes lessen.

Argus Clou in het kort
Een compacte methode met houvast
Zelf ontdekken en onderzoeken. Dat is Argus Clou Natuur en Techniek. Een unieke lesmethode die
kinderen laat ontdekken. Argus Clou is professor in alles. Aan de hand van een authentieke bron
daagt hij kinderen uit om nét iets verder te kijken. De kinderen ontrafelen mysteries en geheimen en
onderzoeken kijkplaten. Met Argus Clou leert u ze Natuur en Techniek op een spannende manier!
Argus Clou heeft een compact jaarprogramma en u heeft maar een beperkt aantal materialen nodig.
Door de overzichtelijke indeling thema’s is de methode heel herkenbaar.
Het jaarprogramma voor groep 3 en 4 telt tien weken per jaar. Het lesprogramma in groep 5 tot en
met telt dertig weken per jaar één les. Hiermee behaalt u gegarandeerd alle kerndoelen. Elk jaar is
opgebouwd uit vijf thema’s.

Vaste opbouw per thema
Alle thema’s zijn op dezelfde herkenbare manier opgebouwd.
De opbouw in groep 3 en 4 is als volgt:
Groep 3 en 4
Thema
Les 1
Les 2

Opbouw
Basisles: stof + verwerking
Basisles: stof + verwerking

De groepen 5 tot en met 8 hebben eveneens een vaste opbouw per thema. In de volgorde van de lessen
zit een ritme dat het thema aantrekkelijk houdt:
Groep 5 tot en met 8
Thema
Les 1
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5
Les 6

Opbouw
Basisles: stof + verwerking
Basisles: stof + verwerking
Basisles: mysterie oplossen (u kiest stijl/route)
Basisles: stof + verwerking
Herhalingsles aan de hand van een kijkplaat (u kiest stijl/route)
Toets en afsluitend spel (spel is optioneel)

Toets en afsluitend spel
In les 6 neemt u de toets af, gebaseerd op de samenvatting. De digibordsoftware heeft een interactief
spel na elk thema om het thema op een leuke manier af te sluiten.

Lesdoelverankering in Argus Clou Aardrijkskunde
Kerndoel 50 in groep 5

In Argus Clou Aardrijkskunde gaan we in elke jaargroep verder in
op de kerndoelen voor het vak. In dit voorbeeld behandelen we
een aspect van kerndoel 50.

In thema 1 van groep 5 is van dit kerndoel het volgende lesdoel
afgeleid:
De leerling kan de betekenis van een legenda benoemen:
lijst met uitleg over de tekens en kleuren op een kaart.

Voorbeeld aspect kerndoel 50
De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas.

In het voorbeeld hierna tonen we aan hoe dit lesdoel in Argus
Clou Aardrijkskunde verankerd is. Voor andere lesdoelen
gebeurt dat op een vergelijkbare manier.

thema 1 – Nederland op de kaart

les 1 – Kleuren en vormen

Voorkennis activeren

Waaraan herken je Nederland?

De authentieke bron bij ieder thema prikkelt de kinderen om alvast stil te staan bij de lesstof van het thema.
Voorkennis wordt geactiveerd.

Als je hoog boven de aarde zou zweven,
zou je dan ons land herkennen?
En waaraan dan? Aan de kleuren?
Aan de vormen? Of aan de grenzen?

Klik... klik... klik...

Je herkent natuur

Je herkent mensenwerk
nsenwerk

Nieuwe natuur
nat

Honderden satellieten
draaien in banen om
de aarde. Via die
satellieten worden
berichten verstuurd.
Er zijn ook satellieten
met camera’s die foto’s
maken. Foto’s genomen
vanuit de ruimte. Die
foto’s kun je op de
computer bekijken.
Ze laten de aarde zien
zoals hij werkelijk is.
Op deze bladzijden
zie je een satelliet die
langzaam inzoomt
op ... Ja, waarop?

Het valt niet mee om één, twee,
e ,
ee
drie Nederland te vinden.
Want welke vorm heeft ons land?
nd
nd?
d?
Het is een land zonder bergen.
n.
Het ligt aan zee. Zie je het verschil
rschilill
tussen water en land? Langs de
zee loopt een lange reep strand.
nd.
Op sommige plekken zijn eilanden.
n en.
nd
Zo heeft de natuur ons land
gemaakt. De kust van Nederland
and
and
an
bestaat voor een groot deel uit
uiit
strand en duinen van zand.

Hoe verder de satelliet inzoomt, hoe meer je ziet.
Je ziet dat mensen de natuur een handje hebben
geholpen. Twee stukken land zijn met elkaar
verbonden door een lange, rechte dijk. Langs
de kust zijn dijken gebouwd. Net als de duinen
houden dijken het zeewater tegen. Hoewel ... wat
gebeurt er op dat eiland daar? Er zit een gat in de
duinenrij! Is het eiland in gevaar?

Nee, gelukkig is er geen sprake van een
ramp. Wat je ziet, is een nieuw natuurgebied.
Met opzet is een stukje van de duinen
afgegraven om zeewater binnen te laten.
Zo ontstaat er een nieuw natuurgebied.
Gelukkig is de rij duinen op het eiland Texel
breed genoeg. De mensen die achter de
duinen wonen, voelen zich volkomen veilig.

8

De authentieke bron van thema 1 laat kinderen kennis maken met beelden van Nederland vanuit een
satelliet. Wat valt ze op aan de vormen en kleuren
die ze zien? Er wordt een aanloop genomen naar de
weergave in kaarten en kaartbeeld.
9

thema 1 – Nederland op de kaart

les 2 – Een kaart kun je lezen
zen

3
Elke provincie een andere kleur.
Zo kun je ze gemakkelijk herkennen.

In welke provincie woon jij?

Kennis opbouwen

Ons land is verdeeld in twaalf stukken:
provincies. Op sommige kaarten kun
je de provinciegrenzen zien. Ze zijn
getekend als lijnen van streepjes,
stippeltjes of plusjes. Om die lijn extra
duidelijk te maken, wordt hij soms
ingekleurd. Onduidelijk? De makkelijkste
manier om de provincies te laten zien,
is door ze allemaal een andere kleur te
geven. Herken je de provincie waarin je
zelf woont?

De ontdekvraag aan het begin van elke les zet de kinderen aan tot nadenken over de lesstof. Elk lesblokje
behandelt een of meer lesdoelen.

Wat zou een kaart zijn zonder legenda?
In Amsterdam woonden honderden jaren geleden Willem en
Joan Blaeu. Deze vader en zijn zoon tekenden landkaarten.
Elke week kregen zij bezoek van ontdekkingsreizigers.
Die vertelden wat ze hadden ontdekt. Willem en Joan
vulden elke keer hun kaarten aan.

1
Een grote wereld in het klein
Langzaam groeide de wereld zoals we die nu
kennen. In het klein. De landkaarten van Blaeu
werden wereldberoemd. Nu nog gebruiken we
kaarten. En wat handig is: elke kaart is voorzien
van een uitleg. In een vakje apart wordt uitgelegd
wat de kleuren, de lijnen en de tekens op de kaart
betekenen. Dat lijstje met afspraken noemen we de
legenda. Handig, zo’n lijstje. Of kunnen we zonder?

4
Wat gebeurt daar?

In lesblok 8 wordt in tekst omschreven en in beeld
getoond wat een legenda is.

verschillende
kleuren
gebruikt.
Een kaart laat
zien waarvoorgroen
het land
wordt gebruikt. Het is niet moeilijk
om te ontdekken wat de kleuren
betekenen. De meeste huizen in
Nederland zijn van steen. Op de
daken liggen oranje dakpannen.
Oranje is de kleur voor dorpen en
steden. Zand is geel. Geel op de
kaart betekent strand en duinen.
Voor weilanden en bossen worden
verschillende kleuren groen gebruikt.

een landkaart van Blaeu
aeu

2
Dit is mijn land!
Op alle kaarten zie je lijnen. Veel van die lijnen
zijn grenzen. Die grenzen laten zien wat mensen
en
met elkaar hebben afgesproken. Bijvoorbeeld:
‘Dit is mijn land. Dat is jouw land.’ In de echte
wereld kan zo’n afspraak leiden tot het plaatsen
n
van paaltjes of een hek. Op een kaart wordt
de afspraak weergegeven met een streep,
een stippellijn of een kleur. Afgesproken?
Afgesproken!

In de legenda staat wat
de kleuren betekenen.
In de legenda staat wat
de kleuren betekenen.

Lijnen vertellen hoe de echte wereld in stukjes is verdeeld.
12
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thema 1 – Nederland op de kaart

les 2 – Een kaart kun je lezen
zen

Kennis verwerken

7
De weg vinden in vakjes

7a Bekijk de kaart in het lesboek. In welk vak liggen deze plaatsen?

De opdrachtblokjes in het werkboek zien er net zo uit
als de lesblokjes in het lesboek. Hierdoor zien de kinderen direct welke opdracht bij welke lesstof hoort.

Trek lijnen.
Dronten ligt in vak:

5

vak A3

Ben je de weg kwijt?

5a Bekijk de kaart in het lesboek. Kruis de goede antwoorden aan.

Deventer ligt in vak:

Je reist van Harderwijk naar Elburg. Dat kan met:
O de auto
O de trein
O de ﬁets
O de boot

Nijkerk ligt in vak:

5b Elke autosnelweg heeft een nummer. Voor dat nummer staat een A.

vak B1

vak C3

7b In welke vakken ligt Apeldoorn?

Aan welke autosnelweg ligt Harderwijk?

5c Je reist met de auto van Harderwijk naar Elburg. Bij welke plaats moet je
van de snelweg af?

8

•
•
•

Waar lopen wegen?
Komt er een spoorlijn?
Is er bos?

Apeldoorn ligt in de vakken

.

In opdrachtblok 8 wordt de kennis van lesblok 8
door de kinderen verwerkt.
De kinderen maken zelf een legenda.

Een warboel

8a Bekijk de kaart van Oermenië. Dit land

8b Maak de legenda bij je kaart.
bestaat niet echt. Jij gaat het inrichten.
• Waar komt bebouwing?
• Waar lopen wegen?
• Komt er een spoorlijn?
• Is er bos?

6
Wil je met de trein?

6a Bekijk de kaart in het lesboek. En bekijk de kaart van opdracht 5 nog
eens. Kruis de goede antwoorden aan. Bij welke drie plaatsen is een station?
O Harderwijk O Biddinghuizen
O Elburg
O Nunspeet
O ’t Harde

6b Gewone wegen hebben een nummer met een N ervoor. Ze hebben ook

8

bergen

bergen

N 224
24
9
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antwoord aan.
O de snelweg A28
O de weg N310
O het ﬁetspad langs de N310
O de waterweg in het Veluwemeer

water
water

een naam. Je bent in Harderwijk en je wilt het Veluwemeer oversteken.
Over welke weg rijd je dan?

6c Welke weg loopt het dichtst langs de spoorlijn? Kruis het goede

8b Maak de legenda bij je kaart.
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les 2 – Een kaart kun je lezen
zen

7
De weg vinden in vakjes
Amersfoort
Apeldoorn
Barneveld
Biddinghuizen
Bunschoten
Dalfsen
Deventer
Dronten
Eerbeek
Elburg

5
Ben je de weg kwijt?

l

Verdwalen kan iedereen
overkomen. Een kaart
helpt je de weg te vinden.
Hoe kom je bijvoorbeeld
van Harderwijk in Elburg?
Op de kaart zie je dat deze
e
twee steden met elkaar
worden verbonden door
dikke en dunne lijnen.
De legenda vertelt je wat
deze lijnen betekenen:
snelweg, autoweg
of ﬁetspad.

A3
B3
A3
A2
A3
C1
C3
B1
C3
B2

Les afsluiten

Wacht. Je vindt het lastig om
op de kaart aan te wijzen waar
Elburg ligt? Daarvoor is ook een
hulpmiddel bedacht. Sommige
kaarten zijn opgedeeld in vakjes.
De vakken van links naar rechts
hebben letters: A, B, C, D ...
Van boven naar beneden zijn de
vakken genummerd. Als je weet
dat Elburg in vak C4 ligt, kun
je het dan vinden? Je kunt alle
plaatsen opzoeken in het register.

Elke les sluit af met een blokje ‘Om te onthouden’. Aan
de hand van de getoonde begrippen en het reﬂecteren op de ontdekvraag behandelt u met de kinderen
opnieuw de lesdoelen.

De kaart is verdeeld in vakjes.

8
Een warboel
Zijn al die kleuren en tekens niet verwarrend? Niet met de hulp
van een goede legenda! Een legenda bestaat uit afspraken over
kleuren en tekens. Er zijn verschillende kaarten. Elke kaart heeft
een eigen legenda. Op een wandelkaart is zand geel. Op een
stadsplattegrond kan hetzelfde geel worden gebruikt voor wegen.
Verwarrend? Nee, niet als je de tijd neemt om de legenda te lezen.

Het fietspad is een andere
lijn dan de snelweg.

6

In deze ‘Om te onthouden’ is het begrip ‘legenda’
opnieuw vermeld.

In de legenda zie je
wat de tekens en

Wil je met de trein?

kleuren betekenen.

Op kaarten staan wegen. Autowegen
en spoorwegen. Ook een station kun je
e
op de kaart vinden. Je hebt de legenda
a
nodig om te weten of je met de trein van
an
Harderwijk naar Elburg kunt reizen.
Je wilt varen? Had dat meteen gezegd.
Ook alle waterwegen staan op de kaartt
aangegeven. De legenda laat je zien
waar meren, rivieren en kanalen zijn.

Om te onthouden
Om te onthouden
de landkaart

de legenda
de landkaart
het register
de legenda
het register

de omgeving van Harderwijk
14
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thema 1 – Nederland op de kaart

Herhalen met de kijkplaat

les 5 – Kijkplaat

Elk thema sluit u met de kinderen af met de kijkplaat.
Kinderen herontdekken de lesdoelen uit het thema. Ze
doen dit aan de hand van verwerkingsopdrachten of het
uitvoeren van een doe-opdracht. De opdrachten staan
in het werkboek.

1

De kinderen zien op de kijkplaat een kaart met legenda en foto’s van de bijbehorende landschappen.
In het werkboek zoeken ze landschappen op met
behulp van een legenda.

2

24
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thema 1 – Nederl
Nederland op de kaartt

Voorbereiden op de toets

Om te onthouden

Samenvatting

de
les 1kustlijn
– Kleuren en vormen

luchtfoto. Nederland herken je op
eilanden, meren en inhammen.

les 2 – Een kaart kun je l

les 2 – Een kaart kun je lezen

Een landkaart is een tekening van een of meer landen. Daarop kun je zien waar steden,
en,
rivieren en wegen liggen. Bij elke kaart staat een legenda. Daarin lees je wat de kleuren
ren
en tekens op de kaart betekenen. Geel betekent vaak zand. Oranje en rood zijn de
kleuren voor steden en dorpen. Water is blauw, weilanden en bossen zijn groen. Maar
ar
let op! Niet op elke kaart betekenen de kleuren hetzelfde. In de legenda vind je ook
de betekenis van de lijnen: grenzen, wegen, ﬁetspaden of spoorlijnen. En zoek je jouw
w
woonplaats? Kijk dan in het register.

Een landkaart is een tekening van
rivieren en wegen liggen. Bij elke k
en tekens op de kaart betekenen.
voor
steden en dorpen. W
les 3kleuren
– Waar is de
horizon?
Op het strand kun je zo ver kijken, dat het lijkt of de lucht en de zee elkaar raken.
let op! Niet op elke kaart betekene
Je ziet dan de horizon. De horizon is een denkbeeldige lijn die je kunt zien omdat
de aarde rond is. Hoe hoger je staat, hoe verder je kunt kijken en hoe verder de
de betekenis van de lijnen: grenze
horizon van je weg ligt. Je kunt de horizon niet overal zien. Soms staat er iets voor.
Bijvoorbeeld een gebouw of een berg. Het lijkt of de aarde bij de horizon ophoudt.
woonplaats? Kijk dan in het registe
Dat is niet zo. Het is het einde van wat je kunt zien. Het lijkt ook of dingen aan de
horizon verdwijnen. Dat is het verdwijnpunt.

les 3 – Waar is de horizo

les 4 – Landschappen

In Nederland zijn er verschillende landschappen. Strand en duinen bestaan uit zand.
In de duinen groeit helmgras. In een heidelandschap lopen schapen tussen de
heideplanten met paarse bloemen. Verschillende soorten water herken je aan de
vorm. Een kanaal is recht, een rivier kronkelig. Langs rivieren liggen dijken. Een meer
is omsloten door land, en zeeën strekken zich uit over de wereld. Landschappen
veranderen. Zo maken natuurgebieden soms plaats voor nieuwe wijken en wegen.
We letten wel goed op: landschappen mogen niet zomaar verdwijnen.

Op het strand kun je zo ver kijken,

de luchtfoto

les 2 – Een kaart kun je

de kustlijn

de landkaart

Een landka
Daarop ku
Een landkaart is een tekening van een of meer landen.
Daarop kun je zien waar steden, rivieren en wegen liggen.
de
legenda
Een legend
de legenda
Een legenda is een lijst met uitleg over de kleuren, lijnen en
tekens op een kaart.
tekens
oplanden en steden
het register
In het register staan namen
van bijvoorbeeld
het registerop volgorde van het alfabet.
In het regi
les 3 – Waar is de horizon?
volgord
de horizon
De horizon is de lijn in de op
verte, waar
de lucht en de aarde
les 2 – Een kaart kun je lezen

de landkaart

de denkbeeldige lijn

elkaar lijken te raken.
Een denkbeeldige lijn is een lijn die lijkt te bestaan, maar hij is

het verdwijnpunt

Het verdwijnpunt is een punt op de horizon, waarin iets dat ver

het duin
de heide
het kanaal
de rivier

groep:

Kruis bij de volgende vragen steeds het goede antwoord aan.
Wat kun je niet op een luchtfoto zien en wel op een kaart?
Kruis de goede antwoorden aan.
Er zijn 2 antwoorden goed.
O stippen voor dorpen en steden.
O een dijk tussen twee stukken land.
O stippellijnen tussen de provincies.
O het strand en de duinen.

naam:

5

5

6

Waaraan herken je de vorm van Nederland op een kaart? Kruis de goede antwoorden
aan. Er zijn 3 antwoorden goed.
O aan steden en dorpen
O aan dijken
O aan eilanden
O aan bossen
O aan meren
O aan inhammen
O aan weilanden
C

6
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O
O
O
O

op de ﬁets en met de trein
met de trein en met de auto
met de boot en met de auto
met de auto en met de ﬁets

Bekijk de kaart. Hoe kun je van Elbu
naar Biddinghuizen reizen? Kruis het
goede antwoord.
O op de ﬁets en met de trein

8

Waar kun je de horizon niet goed zien? Kruis de 2 goede antwoorden aan.
O als je op een hoge toren staat.
O als je achter een gebouw staat.
O als je op het strand staat.
O als je tussen de bergen staat.

9

Wat is het verdwijnpunt? Kruis het goede antwoord aan
O A Het verdwijnpunt is een plek in de bergen waarin dingen die heel ver weg zijn,
lijken te verdwijnen.
O B Het verdwijnpunt is een plek op de horizon waarin dingen die heel ver weg zijn,
lijken te verdwijnen.
O C Het verdwijnpunt is een plek op het strand waarin dingen die heel ver weg zijn,
lijken te verdwijnen.

Wat is een landkaart? Vul in.
Een landkaart is

"SHVT$MPV"BSESJKLTLVOEFtHSPFQtUPFUTFOtª.BMNCFSHT)FSUPHFOCPTDI

Waarom staat er een legenda bij elk
O A om te lezen welke steden, riv
te lezen wat de lijnen kleu
O deBkaart.om
Bekijk
Hoe kun je van Elburg
naar Biddinghuizen reizen? Kruis het
C om te lezen dat alle kleuren o
O antwoord.
goede

Wat is de horizon? Kruis het goede
antwoord aan.
O De horizon is een lijn van de aarde die
je in de verte ziet. Daar raken de zee
en de aarde elkaar.
O De horizon is een lijn van de aarde
die je in de verte ziet. Daar houdt de
aarde op.
O De horizon is een lijn van de aarde die je in de verte ziet. Het lijkt of de lucht en de
aarde elkaar daar raken.

A

B

groep:

Waarom staat er een legenda bij elke kaart? Kruis het goede antwoord aan.
O A om te lezen welke steden, rivieren en wegen op een kaart liggen.
O B om te lezen wat de lijnen kleuren, en tekens op een kaart betekenen.
O C om te lezen dat alle kleuren op een kaart hetzelfde betekenen.

7

O
O
O
4
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Toetsnaam:
1

naam:

Kijk naar A, B en C op deze kaart.
Welke letter hoort bij welk woord?
A stad of dorp
B grens
C wegen

weiland.
Duinen zijn heuvels van zand langs de kust. Ze zijn door de
wind gemaakt.
Heide is een gebied met bijna alleen heideplantjes.
Deze hebben paarse of witte bloemetjes.
Een kanaal is een recht stuk water voor schepen.
Een kanaal is door mensen gegraven.
Een rivier is een brede, kronkelende stroom water.
Een rivier is door de natuur gemaakt.
Een meer is een grote waterplas met land eromheen.

thema 1 – Nederland op de kaart

Toets 1

3

In de samenvatting van les 2 wordt de functie van
de legenda opnieuw beschreven. De betekenis van
het begrip legenda wordt hier herhaald.

echt.
les 3 –er niet
Waar
is de horizo

de horizonweg is lijkt te verdwijnen. De horizon
les 4 – Landschappen
elkaar
lijke
het landschap
Een landschap is een gebied
met natuur,
zoals bossen, heide of

thema 1 – Nederland op de kaart

2

De kustlijn
lange lijn l

Een luchtfoto is een foto van een gebied die vanuit een
vliegtuig is genomen.
Een kaart is een tekening van de echte wereld.
Een grens is een plek waar een land ophoudt en waar een
ander land begint.
De kustlijn is de grens tussen land en zee, die van ver op een
lange lijn lijkt.

de kaart
de grens

het meer

98

1

Het thema wordt samengevat in twee bladzijden
achterin elk lesboek. Hierin staat per les een samenvatting. Ook wordt de betekenis van de begrippen
beschreven. ‘Om te onthouden’ is ook als kopieerblad
in de handleiding beschikbaar.

Begrippen

les 1 – Kleuren en vormen
Op een luchtfoto zie je dat Nederland aan zee ligt. Je ziet het strand en de eilanden.
Ook een dijk tussen twee stukken land, steden, dorpen en wegen staan erop.
Van een luchtfoto kun je een kaart tekenen. Grote en kleine stippen zijn steden en
dorpen. Duinen en dijken hebben een eigen kleur. Een lange streep of stippellijn
geeft de grens aan tussen Nederland en de buurlanden. Die grens zie je niet op een
luchtfoto. Nederland herken je op een kaart aan de vorm met een lange kustlijn,
eilanden, meren en inhammen.
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Toets
De toets bevraagt alleen die lesdoelen die in de samenvatting zijn behandeld.
Het toetsdoel van vraag 5 is: De leerling kan beschrijven waarom bij elke kaart een legenda staat.

AARDRIJKSKUNDE
GROEP
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