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Methodewijzer
Bovenbouw havo/vwo
5e editie
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Vertrouwde kwaliteit
Gevarieerd leren en lesgeven
Grip op voortgang en resultaten
Digitale leeromgeving eDition
Examentraining
GeoService: extra inspiratie

De Geo bovenbouw 5e editie is een methode aardrijkskunde voor bovenbouw havo
en vwo. Met al bijna 50 jaar ervaring groeit De Geo continu mee met het onderwijs.
De Geo brengt de wereld tot leven met prachtige beelden en aansprekende
opdrachten. Als docent heb je grip op het leerproces van je leerlingen en veel variatiemogelijkheid op een gedegen basis. Met De Geo boeit en motiveert u uw leerlingen.
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Methodewijzer

Nieuw in deze editie

Standaard opbouw

•	Anders Actief: paragrafen met activerende en motiverende
onderzoeksopdrachten met gevarieerde werkvormen.
•	Digitale leeromgeving eDition: interactief platform, waarbij
theorie en opdrachten volledig zijn geïntegreerd. Leerlingen
kunnen hun werk maken, opslaan, nakijken en de resultaten
inzien. Als docent heeft u daarbij live inzicht in de voortgang
en resultaten.
•	Taxonomie: de opdrachten en toetsen zijn gelabeld op basis
van de taxonomie van Bloom, waardoor u inzicht heeft in het
verwerkingsniveau van de leerling.
•	Examentraining: de proeftoets uit de 4e editie is vervangen
door examentraining. Na ieder hoofdstuk kan de leerling
een aantal opdrachten maken waarvan de opbouw en het
niveau aansluiten bij de examenopdrachten.

Ieder hoofdstuk heeft een vaste opbouw, zowel op papier als
digitaal. Desgewenst kunnen leerlingen dus eenvoudig switchen
tussen werken op papier en volledig digitaal.
De opbouw van een hoofdstuk:
• Start
• Paragrafen
• Casusopdracht
• Finish
• Begrippen
• Examentraining
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Opdracht 3 Landconflicten
a Bekijk W1. Verklaar de concentratie van moorden door
landconflicten aan de oostkant van de deelstaat Pará.
b Verklaar het relatief geringe aantal moorden in Rio de
Janeiro.
c Toch zijn er in die stad ook veel conflicten die gepaard
gaan met geweld en doodslag. Noteer twee mogelijke
voorbeelden van dat soort conflicten in Rio de Janeiro.

Lees de Start van hoofdstuk 5 en bekijk de foto.
a Wonen er in Brazilië veel inheemsen, denk je?
Controleer je antwoord aan de hand van de atlaskaart
Brazilië - Etnische samenstelling van de bevolking.
b Geef je mening over de volgende stellingen.
I Brazilië en de wereld moeten de inheemse stammen
die geïsoleerd willen leven, met rust laten en ze
beschermen.
II De westerse wereld mag niet oordelen over de
ontbossing van het Amazonewoud. In Europa is in
de loop van de eeuwen bijna al het natuurlijke bos
gekapt voor landbouwgrond en stedelijke ontwikkeling.
III Ik ga later geen producten van hardhout kopen uit het
Amazonewoud waarvan ik niet weet of het duurzaam is.

Oriëntatie op het
onderwerp met aansprekende
voorbeelden.
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BRAZILIË
Rondônia

PERU

 onthouden
 begrijpen
 toepassen
 analyseren
 evalueren
 creëren

erland

Oc

Pará

Amazonas

Acre

1 Welke kenmerken en processen maken het tropische
regenwoud tot een uniek ecosysteem?
2 Wat zijn de oorzaken van de bedreiging van het
tropische regenwoud?
3 Welke oplossingen zijn er voor de bedreigingen van
het tropische regenwoud?
4 Welke rol spelen etnische en culturele verschillen bij
de sterke ongelijkheid in de Braziliaanse bevolking?
5 Welke rol speelt grondbezit bij de sterke ongelijkheid
in de Braziliaanse bevolking?
6 Hoe zie je in de Braziliaanse megasteden de ruimtelijke scheiding (segregatie) van de arme en rijke
bevolking terug?

Opdracht 1 Indiaanse culturen

Al enige tijd was er het vermoeden dat in het westelijke deel van Mato Grosso,
verborgen in het tropische woud, weleens een indianenstam zou kunnen leven
met wie nog nooit contact was geweest. Er waren sporen gevonden, zoals
eenvoudige wapens en gevlochten mandjes, maar de stam was nog nooit gezien.
In 1999 gebeurde dat uiteindelijk wel. De stam heette de Kawahiva.
Al snel werd het voortbestaan van de Kawahiva bedreigd door de opdringerige
westerse wereld, die hunkert naar waardevolle materialen uit de bossen. Het
leefgebied van de Kawahiva kromp met de dag. De protesten van veel kanten
werden luider en luider. De Braziliaanse regering aarzelde met ingrijpen, maar
uiteindelijk werd het leefgebied een beschermd natuurreservaat. De inheemsen
zijn nu misschien wel gered, maar het regenwoud zelf niet. Van alle kanten wordt
het bos bedreigd. Is dat nog te stoppen?
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Wat zijn de achtergronden van de conflicten rond
ontbossing, landdegradatie, boeren en arme en rijke
mensen in Brazilië?
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Hoofdvraag

Met deze nieuwe editie kunt u zowel met boeken als volledig
digitaal aan de slag. De methode biedt per subdomein een
katern, met keuze uit:
• Studieboek en werkboek
• Leeropdrachtenboek
• Licentie voor aanvullende materialen
• Licentie voor digitale leeromgeving eDition
• Licentie voor Schooltas
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a Gebruik de atlaskaart Zuid-Amerika - Natuurkundig.
In welke landen ligt het tropische regenwoud van de
Amazone?
b Gebruik de atlaskaart Brazilië - Amazonië: ontbossing. In
welke deelstaten in Brazilië is de ontbossing het grootst?
c Vergelijk de kaart uit vraag 2b met de kaart Brazilië Indianenreservaten. Helpt de aanleg van reservaten
tegen de ontbossing? Licht je antwoord toe met twee
voorbeelden.

Elk land heeft zo zijn eigen problemen. Brazilië is daar
geen uitzondering op. Sommige problemen trekken zelfs
wereldwijde aandacht. Dat is bijvoorbeeld het geval met
de vraagstukken rondom ontbossing. In Brazilië vormt de
ongelijkheid ook een belangrijk probleem. Lokaal zijn de
conflicten soms heftig en gaan gepaard met fysiek geweld.
In paragraaf 5.1 en 5.2 komt de ontbossingsproblematiek
aan de orde. Daarna, in paragraaf 5.3 en 5.4, verdiepen
jullie je in de conflicten tussen bevolkingsgroepen, en met
name in de steden. Elk van de twee thema’s sluiten jullie
af met een praktische opdracht, waarbij de vraagstukken
vanuit verschillende kanten worden belicht.

Boeken én digitaal

Actuele vraagstukken in Brazilië

Opdrachten

4a
1a, 2a, 2b, 4b
3b, 3c, 4c
2c, 3a
1b
-

Uitleg over de structuur van
het hoofdstuk, een prikkelende
hoofdvraag, deelvragen en
een aantal opdrachten.
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Klimaten in Brazilië
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Opdracht 7 Waar ligt de ITCZ op dit
moment?
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FIGUUR 2.14

School in een favela.

Site-and-servicesprojecten
 De overheid kon de enorme toestroom van migranten van

het platteland niet zelf huisvesten. Sinds de laatste decennia
probeert de gemeentelijke overheid daarom de leefbaarheid
in de favela’s te verbeteren. Wegen worden verhard, er wordt
gezorgd voor meer veiligheid en voor watervoorzieningen en
elektriciteit. Er komen sociale en culturele voorzieningen, zoals
schooltjes (figuur 2.14) of een gemeenschapshuis. Daardoor krijgen de mensen meer vertrouwen in de toekomst en investeren
ze ook gemakkelijker in hun woning. Zo zie je dat de bewoners
in de loop van de tijd hun woning uitbreiden en verbeteren.
 Door overheden worden er soms socialewoningbouwprojecten gestart op goedkope grond aan de rand van de stad of op
plaatsen waar favela’s zijn geruimd. Een voorbeeld daarvan zijn
de site-and-servicesprojecten. De overheid zorgt dan voor voorzieningen zoals water, elektriciteit en riolering en het verharden
van wegen.

volgens verhuurd aan migranten van het platteland. Opvallend
was ook de toename van de favela’s. Ze kregen in São Paulo
steeds meer de overhand (figuur 2.15). De tegenstelling tussen
de arme perifere delen van São Paulo en de rijke centrale delen
werd minder scherp. Rijk en arm wonen nu veel meer dan enkele decennia geleden direct naast elkaar. São Paulo kent nu dus
ook een sterke verbrokkeling.
 In het heuvelachtige gebied van Rio de Janeiro komen
cortiços veel minder voor. Je vindt er vooral favela’s. Ze liggen
op de steile berghellingen verspreid over de hele stad. Vanuit de rijke stadsdelen zijn ze meestal goed zichtbaar. Sinds
de tweede helft van de vorige eeuw was er in de voorsteden
nauwelijks ruimte voor nieuwe wijken. Nieuwe favela’s werden
daarom steeds meer in moerassige gebieden, mangroves of op
de oevers van rivieren gebouwd. Wanneer de grond interessant
wordt voor projectontwikkelaars, ruimt het stadsbestuur de
illegaal gebouwde favela’s op.
0
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Opdracht 5 Gebergten
Bekijk figuur 1.19 en 1.20 in de theorie.
a Download en print W11. Teken in W11 de overheersende
windrichting met een lijn met een pijlpunt.
b Noteer op de juiste plekken in W11 een van de volgende
begrippen. Kies uit: lijzijde – loefzijde – regenschaduw –
wolk met regen.
c Beredeneer aan de hand van W11 waarom het noordoosten van Brazilië een steppeklimaat heeft.
W11
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Het weer is de situatie van de atmosfeer op een bepaald
moment. Dat is iets anders dan het klimaat. Toch hebben ze
ook met elkaar te maken. Bekijk online een prachtige weerkaart met de windsystemen bij Zuid-Amerika.
a In welke maand bekijk je deze kaart?
b De bewegende pijltjes zijn de windsystemen. Waaraan
herken je op deze kaart de hogedrukgebieden?
c Hoe kun je aan de bewegende pijltjes zien waar de lagedrukgebieden liggen?
d Lees vaardigheid 7 Voorspellende vragen in het overzicht
Vaardigheden en werkwijzen. Beschrijf op grond van deze
kaart in welke gebieden jij verwacht dat het in Brazilië
gaat regenen. Noteer daarbij de verwachting en het
voorspellende principe.
e Klik in het veldje rechtsonder op Bewolking, regen. Hoe
is de neerslag op deze kaart weergegeven?
f Controleer aan de hand van deze kaart of je verwachting
uit vraag 7d goed was. Leg uit.

Herhaling
Opdracht 8 Terugblik op de paragraaf
Stel, je wilt op vakantie naar Rio de Janeiro, maar wel in een
periode dat het daar nauwelijks regent.
a In welke tijd van het jaar kun je dan het beste op vakantie
gaan? Kies uit: van juni tot augustus – van januari tot
maart.
b Verklaar waarom het in die maanden droger is in Rio de
Janeiro.
c In welke maand dringt de noordoostpassaat het verst
Brazilië binnen? Kies uit: juni – januari.
Verklaar je antwoord.

Inzoomen op Rio de Janeiro
en São Paulo

ThiemeMeulenhoff

 Rio de Janeiro ligt in bergachtig terrein aan de kust, terwijl

São Paulo op een hoogte van ongeveer 800 m ligt. De inrichting van de twee stedelijke gebieden verliep totaal verschillend.
 De bevolking van São Paulo groeide vanaf de tweede helft
van de negentiende eeuw. Die groei was het gevolg van de
toenemende verbouw en export van koffie. São Paulo was de
‘koffiestad’ van Brazilië. De rijkste mensen vestigden zich in het
hogergelegen centrum. Parijs diende als voorbeeld voor de
inrichting. Aan de rand van de stad vestigden zich de armere
bevolkingsgroepen. Ze woonden langs spoorlijnen of op drassige gronden. Die tegenstelling tussen het rijkere centrum en
de arme periferie van de stad werd tussen 1930 en 1980 steeds
groter. Vanaf de jaren tachtig veranderde de ruimtelijke verdeling van armen en rijken in São Paulo. In het hart van de stad
nam het aantal cortiços enorm toe. Bedrijven uit het centrum
vertrokken en lieten lege gebouwen achter. Deze werden ver-

stadscentrum

land
Atlantisch Oceaan

waarde hdi-index
lager dan 0,80
0,80 - 0,85
0,85 - 0,90
hoger dan 0,90
favela

FIGUUR 2.15

Spreiding van de favela’s in São Paulo.

Opdracht 6 Zeestromen
Gebruik de atlaskaart De aarde - Klimaatgebieden/
Zeestromen.
a Leg uit waarom de Braziliaanse Stroom een warme
zeestroom is.
b Verklaar welk type zeestroom meer neerslag zal kunnen
geven: een warme of een koude zeestroom.
Je antwoord moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
c Wat zijn de gevolgen van de Braziliaanse Stroom voor de
oostkust van Brazilië?

 onthouden
 begrijpen
 toepassen
 analyseren
 evalueren
 creëren

2a, 7e
1b, 1d
1a, 1c, 2b, 2e, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6c, 8a,
8b, 8c
2c, 2d, 3a, 3b, 4c, 4d, 5c, 6b, 7b, 7c, 7d
7f
-

Nieuwsgierig?
Bestel uw beoordelingsexemplaren
en gratis eDition proeflicentie via
www.thiememeulenhoff.nl/
degeobovenbouw-hv

Korte en overzichtelijke
paragrafen, waarin de lesstof
zoveel mogelijk vanuit
regionale kaders aan bod
komt.

De deelvragen en opdrachten
hebben gevarieerde werkvormen.
Iedere paragraaf eindigt met
minimaal één verdiepingsopdracht en een opdracht
waarin de leerling terugblikt
op de paragraaf.
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De Geo bovenbouw havo/vwo 5e editie

EXAMENTRAINING

CASUS

Casusopdracht

Vraag 1
a Lees de inleiding en bekijk W21.
b Lees de verhalen in W22, bekijk ze online en print ze.
c Onderzoek in groepjes van drie de onderzoeksvraag:
Wat is het verband tussen deze gebeurtenissen? Print
W23. Leg de kaartjes 1 t/m 20 van W23 én de verhalen
A, B en C van W22 zo neer dat ze een logische samenhang vormen en antwoord geven op de vraag. Plak de
kaartjes op een groot vel papier.
d Bespreek de resultaten klassikaal.

Krokodillen leven in het oerwoud, en roggen zijn zoutwatervissen die vlak bij de bodem van de oceaan zwemmen.
Zou je denken ...
Omdat de Atlantische Oceaan de afgelopen miljoenen
jaren steeds breder is geworden, moet Farid zijn dromedarissen in de Sahara beschermen tegen een mogelijke
aanval van krokodillen en kan Diego zoetwaterroggen
vangen in de Amazone. Deze raadselachtige situaties in
Afrika en Peru hebben te maken met de platentektoniek,
die onderzocht wordt door Dr. Tekto. Bij dit mysterie
zoeken jullie uit wat de samenhang is tussen de gebeurtenissen die Farid, Diego en Dr. Tekto meemaken.

W22

A.

afgelopen miljoenen jaren steeds breder is geworden, moet
Farid zijn dromedarissen in de Sahara beschermen tegen
een mogelijke aanval van krokodillen en kan Diego in de
Amazone zoetwaterroggen vangen. Wat is het verband tussen
deze gebeurtenissen?
soort opdracht

mysterie oplossen

tijdsduur

45 minuten, en 20 minuten

voorbereiding

- bestuderen van alle theorie van

Verhalen.

Farid

Farid gaat mee met de karavaan van zijn stam die van
Agadez en Bilma (Niger) via het Ennedigebergte (Tsjaad)
naar de Kufra-oase (Libië) dwars door de Sahara trekt.
Ze hebben goederen mee om te kunnen ruilen voor het
zout in Bilma. Ze proberen onderweg actuele informatie te
krijgen over de plekken waar ze water kunnen vinden. Nu
zien ze het Ennedigebergte al voor zich en zijn vader wijst
hem op de grote drinkplaats, de Guelta d’Archei. Hij mag
de dromedarissen niet uit het oog verliezen, want soms
worden ze aangevallen door krokodillen!

Werkwijze.

Onderzoeksvraag: Omdat de Atlantische Oceaan de

Examentraining

Aan het einde van ieder hoofdstuk wordt een casusopdracht
aangeboden die bestaat uit
een onderzoeksopdracht,
waarbij de hogere niveaus van
de taxonomie van Bloom aan
bod komen.

Zoetwaterroggen in de Amazone

Inleiding

W21

37

1

Casusopdracht

Opgave 1 De São Francisco: levensader voor
Noordoost-Brazilië
Bestudeer voor deze opgave de bronnen 1 en 2 en gebruik de atlas.
De rivier de São Francisco is een levensader voor Noordoost-Brazilië.
1p 1 Welk natuurlijk gebiedskenmerk maakt Noordoost-Brazilië zo sterk afhankelijk van het water

uit de São Francisco?
Gebruik de atlaskaarten van Latijns-Amerika.
De natuurlijke waterafvoer van de São Francisco schommelt gedurende een jaar.
3p 2 Beredeneer in drie stappen met behulp van de druk- en windsystemen in welk jaargetijde de

rivier het meeste water zal afvoeren.
2p 3 Verklaar waarom in het andere seizoen zo weinig neerslag in dit gebied valt.

Je antwoord moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
Gebruik de atlaskaart Zuid-Amerika - Natuurkundig.
2p 4 Verklaar waarom de rivier eerst honderden kilometers naar het noorden stroomt en daarna pas

naar het oosten buigt en in zee uitmondt.

B.

hoofdstuk 1
- de kaartjes 1 t/m 20 (W23) en de

Opgave 2 Water als hulpbron

verhalen A, B en C (W22) down- prints van de kaartjes 1 t/m 20
en de verhalen A t/m C
- scharen, lijm, groot vel papier
per groep
werkvorm

in groepjes van drie

opzet

Na het lezen van de verhalen A, B

Diego

Gebruik bron 1 en de atlaskaarten van Zuid-Amerika.
De waterafvoer in Noordoost-Brazilië verloopt allang niet meer op een natuurlijke manier.
De bouw van stuwdammen en de aanleg van stuwmeren is daarvoor verantwoordelijk.
1p 5 Noteer een natuurlijk gebiedskenmerk dat gunstig is voor de aanleg van stuwmeren.

Diego hangt lusteloos in zijn hangmat als de strenge stem
van zijn moeder hem maant nu toch eens te gaan vissen.
Sinds zijn vader is overleden moet hij veel taken uitvoeren,
waaronder vissen. Het wordt steeds moeilijker om zijn
familie te onderhouden. Soms haalt Diego slechts enkele
kleine zoetwaterroggen uit het water, die hij vervolgens
op de markt in Iquitos (Peru) moet verkopen. Maar beter
dan niets, want zelfs als het hem niet lukt om alle gevangen
roggen te verkopen, kan het gezin ze nog altijd zelf opeten.

loaden en printen, en uitknippen
hulpmiddelen

en C wordt het mysterie opgelost
door de kaartjes 1 t/m 20 en de

C.

verhalen A, B en C in een logische

Het gebruik van water als hulpbron voor de landbouw is door de geringe hoeveelheid neerslag
noodzakelijk.
2p 6 Licht toe welke andere klimatologische factor daarbij ook een rol speelt.
2p 7 Welke andere functie hebben de stuwdammen nog meer? Noteer ook het nummer en de titel

van de atlaskaart die je antwoord illustreert.

Dr. Tekto

Bron 1 De São Francisco in Noordoost-Brazilië.

volgorde te leggen. Plak ze op
een klassikale bespreking van de
resultaten.
Tip: begin vanaf drie kanten met
het leggen van de kaartjes.
oplossing (en bespreking) van
het mysterie in de vorm van een
samenhangend verhaal van kaartjes

 creëren

São Luís
MARANHAO

PIAUÍ

Taxonomie van Bloom.

casusopdracht

43

1

Finish

Finish
Slotopdracht
Kun jij de begrippen uit dit hoofdstuk tekenen? En wel zo
dat je buurman of buurvrouw begrijpt wat je hebt getekend?
Doe deze opdracht met z’n tweeën. Je hebt twee lege vellen
papier, pennen of potloden en het leeropdrachtenboek nodig.
a Blader allebei door de theorie van dit hoofdstuk en kies
elk drie begrippen. Teken de drie gekozen begrippen
zonder dat de ander het ziet. Als jullie klaar zijn, wisselen
jullie de vellen papier.
b Bekijk de tekeningen van je klasgenoot en schrijf er de
juiste begrippen bij. Noteer ook de definities of omschrijvingen van het begrip.
c Wissel de vellen papier weer om en bespreek samen
welke begrippen jullie goed of fout hebben geraden.
Controleer ook aan de hand van de begrippenlijst of de
omschrijvingen goed zijn.

5

6

7

8

slotopdracht

Leeroverzicht

9

Hoofdvraag
Wat zijn de relaties tussen de ligging, de ontstaanswijze en de natuurlijke kenmerken van Brazilië?

10

Deelvragen

2

3

4

Welk beeld van Brazilië hadden mensen in de
koloniale tijd en welk beeld hebben mensen
tegenwoordig?
Je kunt beschrijven welk beeld mensen in de koloniale
tijd hadden en in de huidige tijd hebben van Brazilië.
Wat zijn de kenmerken van en de verschillen
tussen de stereotiepe beelden en de geografische
beelden van een plaats of een land?
Je kunt uitleggen hoe een beeld van een gebied tot
stand komt.
Je kunt uitleggen waarom beelden van een gebied
of een volk vaak onvolledig en stereotiep, en soms
onjuist zijn.
Je kunt uitleggen wat een geografisch beeld is en wat
het belang is van de vorming van zo’n beeld.
Wat zijn de topografische kenmerken van Brazilië?
Je kunt de buurlanden en de belangrijkste steden,
wateren en reliëfgebieden van Brazilië noemen,
herkennen en aanwijzen op een kaart.
Je kunt de absolute en de relatieve ligging van
Brazilië beschrijven.
Uit welke reliëfgebieden bestaat Brazilië en hoe
zijn deze ontstaan?
Je kunt de belangrijkste reliëfgebieden in Brazilië
noemen en de kenmerken ervan beschrijven.

11

Welke relatie is er tussen de spreiding van de
reliëfgebieden en het voorkomen van natuurlijke
hulpbronnen?
Je kunt de spreiding van de natuurlijke hulpbronnen
relateren aan de reliëfgebieden.
Hoe zijn ijzererts, bauxiet en aardolie in Brazilië
gevormd?
Je kunt het ontstaan van de natuurlijke hulpbronnen
ijzererts, bauxiet en aardolie in Brazilië op hoofdlijnen
beschrijven en verklaren.
Wat zijn de kenmerken van de verschillende
klimaten in Brazilië?
Je kunt de spreiding en de kenmerken van de
klimaten over Brazilië beschrijven.
Hoe kun je het voorkomen van de klimaten
verklaren?
Je kunt de kenmerken en de spreiding van de
klimaten in Brazilië verklaren aan de hand van de
ITCZ, luchtdrukgebieden, winden, zeestromen en
gebergten.
Wat zijn de kenmerken van de verschillende
natuurlandschappen in Brazilië?
Je kunt de spreiding en de kenmerken van de
natuurlandschappen van Brazilië beschrijven.
Hoe kun je het voorkomen van de natuurlijke
vegetatiezones relateren aan het klimaat?
Je kunt het voorkomen van de natuurlandschappen
in Brazilië verklaren aan de hand van de klimaten en
het reliëf.
Wat is de samenhang tussen het klimaat en de
kenmerken van de grote stroomgebieden?
Je kunt de kenmerken van de grote stroomgebieden
relateren aan het klimaat.

De Finish bestaat uit een
slotopdracht om terug te
kijken op het geleerde, een
leeroverzicht met een
opsomming van de leerdoelen
die de leerling moet hebben
behaald en een begrippenoverzicht zonder de definitie
om na te gaan of de leerling
de juiste definitie kan geven.

Begrippen
biodiversiteit, caatinga, cerrado, erts, ertsvorming, fossiele
energiebron, geografisch beeld, hoogland, hoogvlakte,
llanos, mangrove, mental map, perceptie, savanne, selva,
stereotiep beeld, tropisch regenwoud

Begrippenoverzicht.
Leeroverzicht.

BEGRIPPEN
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1

1

Natuurlijk Brazilië

Begrippen

biodiversiteit
30
De variatie aan planten en dieren in
een ecosysteem.
caatinga
32
Droge, steppeachtige savanne in
het noordoosten van Brazilië met
doornachtige struiken.
cerrado
31
Savanne in Brazilië met een mix van
bomen, struiken en grassen.
erts
19
Gesteente en mineraal waaruit
nuttige en economisch interessante
stoffen kunnen worden gewonnen.
ertsvorming
20
Het ontstaan van ertsen.
fossiele energiebron
21
Brandstof die ontstaan is uit
planten- en/of dierenresten (aardolie, aardgas, steenkool, bruinkool
en turf).
geografisch beeld
12
Beschrijving van de ligging, gebiedskenmerken, bevolkingskenmerken en
interne en externe relaties van een
gebied.
hoogland
17
Gebied dat (overwegend) hoger ligt
dan 500 m.
hoogvlakte
17
Vlak of licht golvend gebied dat
meer dan 500 m hoog ligt.
llanos
32
Grassavanne met soms wat bomen.
Zie ook savanne.
mangrove
31
Bos langs modderige tropische en
subtropische kusten, in zoutmoerassen en slibrijke rivierdelta’s. Heet ook
vloedbos.
mental map
11
Een kaart in je hoofd of op papier
die een uitdrukking is van subjectieve beelden (percepties) van een
gebied.
perceptie
11
De manier waarop iemand de
werkelijkheid waarneemt en daaruit
voor zichzelf een beeld vormt.
savanne
31
Natuurlandschap in de tropen met
– afhankelijk van de hoeveelheid
neerslag – lange grassen, groepjes
bomen of doornachtige struiken.
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Bron 2 De São Francisco.
Op drie rivieren na is de São Francisco de langste rivier
van Zuid-Amerika. De rivier stroomt in zijn geheel in
Brazilië en heeft een lengte van maar liefst 2.914 km. De
bron ligt in de Serra da Canastra, een bergketen in Minas
Gerais. Van hieruit beweegt het rivierwater zich ten westen
van het kustgebergte richting Bahia. Uiteindelijk mondt de
São Francisco uit in de Atlantische Oceaan.
De São Francisco is een belangrijke rivier, die Zuidoost- en
Noordoost-Brazilië met elkaar verbindt. Tussen Pirapora
(Minas Gerais) en Juazeiro (Bahia) is de rivier bevaarbaar,
evenals tussen Piranhas (Alagoas) en de monding in de
oceaan.

Digitale leeromgeving eDition

Slotopdracht.
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Vlak voor zijn middagpauze wil Dr. Tekto nog snel de
nieuwste satellietmetingen aflezen die net zijn binnengekomen, en de bevindingen invoeren in de databank van
het Geo-onderzoekscentrum in Potsdam.
Hij stelt vast dat ook in de afgelopen acht maanden de
afstand tussen het oosten en het westen van de Atlantische
Oceaan groter is geworden. Het gaat slechts om enkele
centimeters, maar dit proces gaat al 160 miljoen jaar
onophoudelijk door.

een groot vel papier. Tot slot volgt

eindresultaat

Aan het einde van een
hoofdstuk krijgt de leerling
examenopdrachten aangeboden
om te oefenen voor het examen.
De opdrachten hebben hetzelfde niveau en dezelfde opzet
als de examenopdrachten.

Bestudeer voor deze opgave bron 1 en gebruik de atlas.
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Examentraining

selva
30
Zie tropisch regenwoud.
stereotiep beeld
12
Vastliggend algemeen (dus
collectief) beeld dat iemand heeft
van een groep mensen, een gebied
of een groep verschijnselen of
gebeurtenissen.
tropisch regenwoud
30
Dicht, ondoordringbaar bos in de
warme, vochtige tropen. Heet ook
selva.

Een overzicht van de
begrippen die in het hoofdstuk
aan bod komen, inclusief een
omschrijving.

•
•
•
•

Theorie en opdrachten geïntegreerd
Direct inzicht in voortgang en resultaten
Leerlingen op maat begeleiden
Overzichtelijke docentstartpagina

Met eDition kunt u volledig digitaal aan de slag. Leerlingen
kunnen hun werk maken, opslaan, nakijken en de resultaten
inzien. Als docent heeft u daarbij live inzicht in de voortgang
en resultaten van uw leerlingen.
U kunt snel en eenvoudig starten met gepersonaliseerd leren:
• Eenvoudig zelf subgroepen aanmaken.
•	Opdrachten aan- of uitzetten voor een leerling, groep of
subgroep.
•	Leerlingen kunnen heel zelfstandig met het materiaal
werken, zodat u gericht ondersteuning kunt bieden aan één
leerling of een groepje.
•	Toegang tot alle leerjaren en niveaus van de onderbouw of
bovenbouw.

Openingsscherm van
een hoofdstuk.
Resultatenoverzicht per groep.

Toetsen
Met de opdrachten in de toetsenbank kunt u zelf per hoofdstuk
toetsen samenstellen. De toetsen zijn gelabeld op basis van de
taxonomie van Bloom. Daardoor heeft u snel, betrouwbaar en
optimaal inzicht in de leerresultaten van leerlingen na een toets.
U heeft toegang tot de toetsen met een docenttotaallicentie.
Voor leerlingen zijn vanaf schooljaar 2018-2019 digitale oefentoetsen beschikbaar.

GeoService

Meer weten?

De Geo biedt actualiteit en ondersteuning met de GeoKrant en
de GeoGids. Deze extra’s zijn gratis voor gebruikers. Daarnaast
kunt u als gebruiker van De Geo jaarlijks deelnemen aan de
GeoDag, een boeiende en leerzame dag vol inspiratie!

Op onze website vindt u meer informatie, gratis inkijkexemplaren
en kunt u beoordelingsexemplaren en de gratis eDition proeflicentie bestellen.
Ga naar www.thiememeulenhoff.nl/degeobovenbouw-hv.

Arrangement

Meer weten?

Hoe u ook wilt werken, De Geo biedt altijd een oplossing die
past bij uw school.
• Abonnement: leeropdrachtenboek + totaallicentie
• Combipakket: werkboek + totaallicentie
• Volledig digitaal met eDition: totaallicentie
• 	Volledig digitaal met Schooltas: studie- en werkboek
of leeropdrachtenboek digitaal
• Boeken: studie- en werkboek of leeropdrachtenboek
+ startlicentie

Onze accountmanager komt graag bij u langs om u en uw
collega’s bij te praten over De Geo bovenbouw havo/vwo
5e editie. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice
via www.thiememeulenhoff.nl/contact.

Bekijk het volledige overzicht van alle titels en de actuele
bestelgegevens op onze website.

