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Mens en Maatschappij 

Jaar: 2 
Trede / Module: Weer en klimaat 
Periode: 4 

Week Leerdoelen Criteria Leertaak Leeractiviteiten Bronnen en 
oefeningen 

Evaluatie 

7 1. Ik kan uitleggen wat 
het verschil tussen het 
weer en het klimaat is.  

2. Ik kan de volgende 
begrippen uitleggen: 
temperatuur, wind, 
neerslag en bewolking.  

3. Ik beschrijf wat het 
klimaat is. 

4. Ik beschrijf de 
verschillende 
klimaatfactoren. 

 

Je onderzoekt de rol 
van het weer in het 
dagelijks leven. 

QR-code opdracht  Wat is het weer? 
 
Weer in het dagelijks 
leven  
 

Wat verstaan we 
onder het weer? 
 
Het weerelement 
temperatuur 
 
Het weerelement wind 
 
Het weerelement 
neerslag 
 
Het weerelement 
bewolking 
 
Oefenen met de 
weerelementen.   

Nabespreken 
leerdoelen 

8 Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie 

9 1. Ik beschrijf en 
verklaar de vijf grote 
klimaatgebieden en 
hun onderverdeling. 

Je beschrijft en 

verklaart de spreiding 

van klimaatgebieden 

en landschapszones op 

aarde. 

Presentatie Klimaatgebieden Wat is klimaat? 

 

Wat zijn 

klimaatfactoren en 

welke zijn er? 

Presentaties 



 

Kunskapsskolan Nederland - Template werkpad 

2. Ik beschrijf de zes 
landschapszones op 
aarde. 

3. Ik kan mijn 
bevindingen over één 
klimaat verwerken in 
een presentatie. 

 

 Welke 
klimaatgebieden zijn 
er? 
 
Welke 
landschapszones zijn 
er? 

10 1. Ik kan op de 
wereldkaart aangeven 
waar de juiste 
klimaatzones liggen. 

2. Ik benoem bij iedere 
klimaatzone minimaal 
twee voorbeelden van 
klimaten. 

3. Ik kan aan de hand 
van kenmerken en 
afbeeldingen de juiste 
klimaatzones van 
elkaar scheiden. 

- Ik kan verklaren 
waarom er verschillen 
zijn tussen 
klimaatzones aan de 

Je beschrijft en 

verklaart de spreiding 

van klimaatgebieden 

en landschapszones op 

aarde. 

 

Intelligent guesswork Klimaatgebieden Wat is klimaat? 

 

Wat zijn 

klimaatfactoren en 

welke zijn er? 

Welke 
klimaatgebieden zijn 
er? 
 
Welke 
landschapszones zijn 
er? 

Nabespreken 
intelligent guesswork 
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hand van 
klimaatfactoren. 

- Ik kan aan de hand 
van een concept map 
een visueel beeld 
hebben over de 
klimaatclassificatie van 
Köppen. 

11 1. Ik beschrijf het 
natuurlijke en 
versterkte 
broeikaseffect. 

2. Ik beschrijf de 
oorzaken en gevolgen 
van het versterkte 
broeikaseffect. 

 

Je beschrijft recente 

klimaatverandering als 

gevolg van menselijke 

activiteiten. 

Klimaat affiche  Klimaatverandering Wat is het natuurlijke 
en versterkte 
broeikaseffect? 
 
Wat zijn de oorzaken 
en gevolgen van het 
versterkte 
broeikaseffect?  

Klassendiscussie  

12 1. Ik verklaar het 
Nederlandse klimaat 
volgens het systeem 
van Koppen. 

2. Ik beschrijf de 
zomers en winters in 
Nederland. 

3. Ik beschrijf de 
klimaatverandering in 
Nederland. 

Je verklaart het 

Nederlandse klimaat 

en het 

toekomstperspectief.  

 Klimaat in Nederland Hoe is het kllimaat van 
Nederland te 
verklaren? 

Quizlet live 
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13 Alle leerdoelen en 
criterea week 7 t/m 13 

    Communicatietoets 

 


