De Geo bovenbouw havo/vwo 5e editie
Curriculumadvies havo
Zekere start!
Vanaf schooljaar 2017-2018 gaat het voortgezet onderwijs
aan de slag met de nieuwe uitwerking van het examenprogramma voor aardrijkskunde. Deze uitwerking bevat
onder andere nieuwe gebieden voor domein D: Brazilië
(havo) en Zuid-Amerika (vwo). De Geo bovenbouw havo/
vwo 5e editie biedt in totaal 11 themakaternen, waaronder

1. Domeinroute

de volledig nieuwe katernen Brazilië en Zuid-Amerika.
Aan het begin van het schooljaar zijn vrijwel alle katernen
beschikbaar. Om ervoor te zorgen dat u zeker van start
kunt met De Geo hebben wij een curriculumadvies met
3 voorbeeldroutes voor u opgesteld. Hiermee bent u
verzekerd van het juiste lesmateriaal op het juiste moment.

2. Variatieroute

3. SE/CE-route

• Volgt de opbouw van het examenprogramma.
• PO in leerjaar 4.
• 	Examenherhaling mogelijk tijdens het
toepassingsdomein Gebieden (Brazilië).

• 	Volgt in grote lijnen de opbouw van het
examenprogramma.
• 	Biedt meer variatie in fysische en sociale
geografie.
• 	PO in leerjaar 4.
• 	Voldoende mogelijkheid voor oefening en
herhaling in de toepassing in leerjaar 5:
-	(Over)leven in Europa ((sub)domeinen
B3+C1), waarin een deel van Aarde en
Wereld worden toegepast in de regio’s
Europa en het Middellandse zeegebied.
- 	Brazilië (toepassingsdomein Ontwikkelingsland).

• 	CE-stof van de hoofddomeinen Wereld
en Aarde zo veel mogelijk richting CE,
zodat hij nog zo vers mogelijk in het
geheugen van uw leerlingen zit.
• 	PO in leerjaar 4.
• 	Variatie tussen fysisch en sociaal.

Leerjaar 4 (160 slu)

Leerjaar 4 (160 slu)

Leerjaar 4 (160 slu)

Wereld | Arm en rijk: B1+B2

Wereld | Arm en rijk: B1+B2

Wereld | Arm en Rijk: B1+B2

Wereld/Aarde | (Over)leven in Europa: B3+C1

Aarde | Systeem aarde: C2+C3

PO: E2

Aarde | Systeem aarde (H1, H2): C2+C3

PO: E2

Wereld / Aarde | (Over)leven in Europa:

PO: E2

B3+C1

Leerjaar 5 (160 slu)

Leerjaar 5 (160 slu)

Leerjaar 5 (160 slu)

Aarde | Systeem aarde (H3, H4): C2+C3

Wereld/Aarde | (Over)leven in Europa: B3+C1

Leefomgeving | Wonen in Nederland: E1

Leefomgeving | Wonen in Nederland: E1

Leefomgeving | Wonen in Nederland: E1

Ontwikkelingsland | Brazilië: D1+D2

Ontwikkelingsland | Brazilië: D1+D2

Ontwikkelingsland | Brazilië: D1+D2

Aarde | Systeem aarde: C2+C3

Examentraining

Examentraining

Examentraining



Beschikbaar najaar 2017
(Over)leven in Europa
•	Programmeer dit katern na de herfstvakantie. Maak gebruik van één
van de voorbeeldroutes.
•	Programmeer dit katern in het 5e leerjaar. Maak gebruik van één van
de voorbeeldroutes.

Beschikbaar voor schooljaar 2018-2019
Wonen in Nederland
De titel Wonen in Nederland wordt vrijwel altijd in het examenjaar
geprogrammeerd. Ook voor de nieuwe editie adviseren wij om dat te
blijven doen. De titel is vanaf schooljaar 2018-2019 beschikbaar.

Bestelgegevens
Bekijk het complete overzicht met alle bestelgegevens en verschijningsdata op www.thiememeulenhoff.nl/degeobovenbouw-hv.

