Leerlingmaterialen behorend bij Lesontwerp: Vergelijking twee Europese
landen in de brugklas
Materiaal:
Powerpoint (als PDF bijgevoegd) van methode Buitenland hoofdstuk 5 klas 1 hv
Opdrachten:
* Vergelijk twee Europese producten met elkaar (klassikaal)
* Vergelijk IJsland en Nederland met elkaar op het gebied van de vier dimensies/onderwerpen
die in hoofdstuk 5 behandeld zijn: landschap, klimaat, cultuur en bevolking (modelen)
* Vergelijk Noorwegen en Portugal met elkaar op het gebied van de vier dimensies/onderwerpen
die in hoofdstuk 5 behandeld zijn: landschap, klimaat, cultuur en bevolking (samen schrijven en
peer review)
Les 1
Kolommenmatrix vergelijking twee Europese producten (leeg uitdelen aan leerlingen en naar
aanleiding van klassengesprek door leerlingen laten invullen, aan eind bespreken).
Leeg:
Dimensie

Fles whisky

Fles Spa Fruit

Signaalwoorden:

Ingevuld:
Dimensie

Fles whisky

Fles Spa Fruit

Vorm

Vierkante fles

Ronde fles

Herkomst

Schotland

Nederland

Kleur

Lichtbruin

Rood

Promillage

40

Geen alcohol

Inhoud

Minder dan 1 liter

Meer dan 1 liter

Signaalwoorden:
En, toch, echter,
maar, evenals,
daarentegen,
eveneens, ook,
tegelijkertijd,
terwijl, hetzelfde

Oefenopdracht modelen/hardopdenken
Vergelijk IJsland en Nederland met elkaar op het gebied van de vier dimensies/onderwerpen
die in hoofdstuk 5 behandeld zijn: landschap, klimaat, cultuur en bevolking.
Kolommenmatrix:
Nederland
IJsland
Signaalwoorden
Landschappen
Klimaten

Bevolking

Cultuur

Conclusie / advies

En, toch, echter, maar,
evenals, daarentegen,
eveneens, ook,
tegelijkertijd, terwijl,
hetzelfde

Les 2
Opdracht Samen Schrijven: ‘een vergelijkende opdracht correct maken’
Opdracht: vergelijk Noorwegen en Portugal met elkaar op het gebied van de vier
dimensies/onderwerpen die in hoofdstuk 5 behandeld zijn: landschap, klimaat, cultuur en
bevolking
Kolommenschema:
Noorwegen
Landschappen

Klimaten

Bevolking

Cultuur

Conclusie / advies

Portugal

Signaalwoorden

Schrijfkader voor het maken van een vergelijkende opdracht:
Ik heb vergeleken …………………………..
Gebieden of regio’s
………………………………………………………
noemen
Op het gebied van ………………………..
……………………………………………………..

Onderwerpen noemen

Ik heb daarbij gezien dat bij het
onderwerp
……………………………………………………… de
regio ……………………….. en de regio ..………
……………………………………………………
En dat bij het onderwerp …………………..
de regio …………………………. . De regio
…………..
…………………………………………………………….
Bij het onderwerp ………………….. de regio
…………………………. . De regio …………..
…………………………………………………………….

Beschrijven van de
verschillen tussen de
gebieden bij onderwerp
1

En dat bij het onderwerp …………………..
de regio …………………………. . De regio
…………..
…………………………………………………………….
Mijn conclusie luidt dat ……………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………..

Beschrijven van de
verschillen tussen de
gebieden bij onderwerp
2
Beschrijven van de
verschillen tussen de
gebieden bij onderwerp
3
Beschrijven van de
verschillen tussen de
gebieden bij onderwerp
4
Formuleer een voorkeur
of een opvallend
verschil of een
opvallende
overeenkomst en licht
je keuze toe.

Te gebruiken
signaalwoorden
Ook
En
Daarentegen
Maar
Terwijl

Voorbeeld correctievoorschrift:
Ik heb vergeleken de landen Noorwegen en Portugal
Op het gebied van landschap, klimaat, cultuur en bevolking.
Ik heb daarbij gezien dat bij het onderwerp landschap de regio Noorwegen bestaat uit
landschap van 0 tot 2400 meter hoogte, dat het laagland aan de kust ligt, het hooggebergte
en de hoogvlakte in het binnenland en dat de kust bestaat uit fjorden. De regio Portugal
daarentegen bestaat voor de helft uit laagland en heuvelland (zuiden) en voor de andere
helft (noorden) uit middel- en hooggebergte (hoogste berg 1993 meter).
En dat bij het onderwerp klimaat heeft de regio Noorwegen drie klimaten namelijk een
zeeklimaat, een overgangsklimaat en een hooggebergteklimaat terwijl de regio Portugal
een gematigd zeeklimaat heeft.
Bij het onderwerp cultuur heeft Noorwegen de protestantse godsdienst, Portugal de
katholieke en qua taal hoort Noors tot de Germaanse talen en Portugees tot de Romaanse
talen.
En dat bij het onderwerp bevolking zie ik dat Noorwegen een lage bevolkingsdichtheid
heeft van 1-50 inwoners per km2 terwijl Portugal een hogere bevolkingsdichtheid heeft van
100 tot meer dan 200 per km2. De lage bevolkingsdichtheid in Noorwegen zal komen door
het klimaat, wat ook de hogere bevolkingsdichtheid in Portugal verklaart.
Mijn conclusie luidt dat Noorwegen het meeste hoogland heeft en misschien daardoor wel
het dunst bevolkt is, het klimaat is er kouder en de cultuur Noord-Europees. Portugal heeft
laagland en in het noorden middelgebergte en een beetje hooggebergte, het klimaat is er
gematigder en warmen en het behoort tot de Zuid-Europese cultuur. Ik zou Portugal
aanraden als land om op vakantie te gaan als je houdt van zon, zee en strand en
Noorwegen als je houdt van de natuur.

