Aardrijkskunde

Sessie 1: week 44
§1.1 Ontdek Brazilië
§1.2 Landschap en delfstoffen

Brazilië: hele domein HAVO 5
Verwondersessies
Sessie 2: week 45

§1.3 Klimaten in Brazilië
§1.4 Veelzijdige natuur

Workshop
- opgaven maken
- samenvatting maken
- begrippen leren
- video’s kijken
- stof herhalen
- examenopgaven
maken

Periode 2: oktober-december

Sessie 3: week 46
§2.1 Stedelijke ontwikkeling
§2.2 Steden onder de loep
§2.3 Spanning tussen natuur en
inrichting

Workshop
- opgaven maken
- samenvatting maken
- begrippen leren
- video’s kijken
- stof herhalen
- examenopgaven
maken

Workshop
- opgaven maken
- samenvatting maken
- begrippen leren
- video’s kijken
- stof herhalen
- examenopgaven
maken

TOETS: week 50
Brazilië: hoofdstuk 1 t/m 4
T2 (w=5):

Check de leerdoelen. Ik kan:
- het verschil tussen mentale beelden en geografische beelden
aangeven;
- uitleggen hoe mentale beelden tot stand komen;
- een geografisch beeld van Brazilië geven;
- Brazilië adhv reliëf indelen in drie deelgebieden (Hoogland van
Guyana, Hoogland van Brazilië, Amazonebekken) en de
kenmerken en ligging van elk gebied beschrijven;
- het ontstaan van het hoogland en het laagland in Brazilië
beschrijven;
- het ontstaan van de delfstoffen ijzererts, bauxiet en aardolie in
Brazilië beschrijven en verklaren waar in Brazilië welke delfstof
kunt vinden.

- de ligging van de verschillende klimaten in Brazilië beschrijven +
aangeven wat dit betekent voor temperatuur en neerslag;
- adhv de verschuiving van de ITCZ de ligging van het Af-klimaat
en het Aw-klimaat verklaren;
- de invloed van de ligging van de hogedrukgebieden op de
Atlantische Oceaan en de daar aanwezige zeestromen op het
klimaat in Brazilië beschrijven;
- adhv de ligging van gebergten de aanwezigheid van het BWklimaat en BS-klimaat in het noorden van Brazilië verklaren;
- de aanwezigheid van het Cf-klimaat in zuid-Brazilië verklaren;
- de ligging van de Selvas, Cerrado en Caatinga beschrijven en
verklaren;
- de Selvas, Cerrado en Caatinga beschrijven en van foto’s
herkennen;
- mangrove herkennen en beschrijven en de aanwezigheid in
Brazilië verklaren.

- de bevolkingsspreiding van Brazilië beschrijven en historisch
verklaren;
- veranderingen in urbanisatietempo en urbanisatiegraad tussen
1950 en nu beschrijven en verklaren;
- uitleggen waarom het stedelijk netwerk in zuidoost-Brazilië als
economisch zwaartepunt functioneert.
- verklaren en beschrijven op welke manier sloppenwijken en gated
communities zorgen voor (regionale) verschillen in Brazilië.
- beschrijven hoe landgebruik in Brazilië in conflict staat met de
natuur (economie versus milieu).
- beschrijven hoe veranderingen in landgebruik in Brazilië zorgen
voor verschil in kansen voor Brazilianen.
- de kansen voor biobrandstof en hydro-elektiriciteit in Brazilië
verklaren en de voor- en nadelen van beiden beschrijven.

Aardrijkskunde

Sessie 4: week 47
§3.1 De lange weg naar democratie
§3.2 Bevolking, cultuur en demografie

Brazilië: hele domein HAVO 5
Verwondersessies
Sessie 5: week 48

§3.3 Economische groei in Brazilië
§3.4 Ontwikkelingspeil in de lift

Workshop
- opgaven maken
- samenvatting maken
- begrippen leren
- video’s kijken
- stof herhalen
- examenopgaven
maken

Workshop
- opgaven maken
- samenvatting maken
- begrippen leren
- video’s kijken
- stof herhalen
- examenopgaven
maken

Periode 2: oktober-december

Sessie 6: week 49
§4.1 Brazilië: leider in Zuid-Amerika?
§4.2 Brazilië en zijn positie in de wereld

Workshop
- opgaven maken
- samenvatting maken
- begrippen leren
- video’s kijken
- stof herhalen
- examenopgaven
maken

TOETS: week 50
Brazilië: hoofdstuk 1 t/m 4
T2 (w=5):

Check de leerdoelen. Ik kan:
- beschrijven hoe Brazilië zich politiek heeft ontwikkeld van kolonie
naar dictatuur tot democratie;
- beschrijven welke rol bevolkingsparticipatie en good governance
hierbij hebben gespeeld;
- beschrijven hoe etniciteit en mestizering leiden tot raciale
verschillen in het dagelijks leven van Brazilianen.
- De ontwikkeling van de natuurlijke en sociale bevolkingsgroei in
Brazilië beschrijven en de rol van gezinsplanning hierbij uitleggen;
- beschrijven welke rol de veranderde leeftijdsopbouw speelt bij
demografische druk.

- beschrijven hoe de verandering van het export- en importpakket
van Brazilië heeft bijgedragen / bijdraagt aan de economie van het
land;
- verklaren hoe de informele sector een onzichtbare bijdrage aan
de economie van het land geeft;
- beschrijven hoe de economie van Brazilië regionaal verschilt en
het ontstaan van deze verschillen verklaren;
- de kloof tussen arm en rijk beschrijven en verklaren;

- de economische rol van Brazilië binnen Zuid-Amerika beschrijven;
- de politieke rol van Brazilië binnen Zuid-Amerika beschrijven;
- beschrijven welke rol Brazilië speelt bij de geografische ontsluiting
van Zuid-Amerika;
- beschrijven wat de impact is van deze ontsluiting op het milieu en
de culturele diversiteit van Brazilië;
- aan de hand van import, export en de handelsbalans de
economische positie van Brazilië in de wereld verklaren.

