NL van boven in de klas
De cyclus van het leven
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
We willen graag dat alles in ons land
netjes en nieuw is: onze huizen,
gebouwen, wegen. Maar vroeg of laat
raakt het toch in verval.
Vakgebied
Aardrijkskunde
Kernbegrippen
Verval, cyclus van het leven,
Rijksmonument
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 41.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Nederland van boven in de klas’. Op
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze
serie, zoals: ‘Wonen in Nederland’.
Antwoorden
1a Alles wat ooit nieuw en mooi was, gaat
ook een keer kapot. b Huizen vervallen,
auto's gaan kapot, wegen gaan kapot. c
Auto heeft nieuwe onderdelen nodig,
huizen knappen we weer op, wegen
worden hersteld. 2 Dan gaat de natuur
haar gang. 3a Een dumpplaats voor afval,
kerncentrale, recreatiegebied. b
Teruggeven aan de natuur. 4 Je ziet nog
boerderijen en wegen. 5 Sporten, sauna,
gezond eten, etc. 6 In Nederland zijn we
goed in alles netjes houden. Dat moet wel
omdat er weinig ruimte is. 7a
Rijksmonumenten. b Wij kunnen niet goed
tegen verval, proberen alles te
restaureren en te behouden. 8 Het is elke
dag een race tegen het verval, we zijn er
altijd mee bezig om verval tegen te gaan.

Kijkvragen
1a Leg in je eigen woorden uit wat er met
'verval' bedoeld wordt in deze aflevering.
b Noem 3 voorbeelden van verval uit deze
aflevering.
c Kies een voorbeeld uit 1b. Hoe proberen
we verval tegen te gaan?
2 Wat gebeurt er als je het verval niet
tegenhoudt?
3a Welke plannen waren er met het eiland
Tiengemeten?
b Wat werd er uiteindelijk besloten?
4 Welke sporen van mensen kun je nog zien
op het eiland Tiengemeten?
5 Wat doen we om verval van ons lichaam
tegen te gaan?
6 In Nederland gaan wij anders om met
verval dan in andere landen. Wat is er
anders en waarom?

7a Waar heeft Nederland er ongeveer
62.000 van?
b Wat zegt dit over hoe wij in Nederland
omgaan met verval?
Verdiepingsvragen
8 'Het leven is een wedloop tegen de tijd,
tegen elkaar en tegen onszelf.' Wat wordt
hiermee bedoeld?

© NTR 2016

