
Studiewijzer aardrijkskunde jaar 2  

Vragen/contact/uitleg: mschellingerhout@ovmz.nl 

 

Weeknummer. Start op datum: Wat doen: 

12 (16 maart) Het opdrachtenblad over water en rivieren kijk 
ik na en je cijfer zet ik op Magister. De opdracht 
over het maken van rivieren is komen te 
vervallen en tellen dus ook niet mee. Heb je het 
opdrachtenblad nog thuis liggen, scan deze dan 
in en mail dit naar mij.  
 
-Verder werken aan werkstuk Azië. Als je het 
samen doet en je kunt niet thuis afpreken zorg 
dan dat je duidelijke afspraken maakt wie wat 
doet. Onder het tabel zie je nog een keer alle 
eisen 

13 (23 maart)  -werkstuk Azië 

14 (30 maart) Deze week moet je per mail het werkstuk over 
land Azië inleveren. Kijk goed of je aan alle 
eisen voldoet! 

 

Maken werkstuk over een land in Azië.  

Deze opdracht maak je alleen of met zijn tweeën. Gebruik je AK boek hoofdstuk 2 en boeken uit de 

mediatheek en internet  om de vragen te beantwoorden. Zet alles in je eigen woorden neer, ga niet 

kopiëren van websites.  Beoordeling op inhoud en of je aan alle eisen voldoet. Volg de 

hoofdstukindeling zoals aangegeven op dit blad.  Je mag zelf een land in Azië uitkiezen.  

 

Eisen: 

-Maak een voorblad met daarop je naam en het onderwerp van het werkstuk 

-maak een inhoudsopgave, inclusief bladzijdenummers. 

-Schrijf een kort voorwoord of inleiding en zet hierin wat je gaat onderzoeken en waarom je dit 

onderzoekt. Schrijf ook wat algemene kenmerken over je gekozen land op, zoals de vlag en een 

kaartje waar het land ligt.  

-Eindig je werkstuk met een conclusie: vat kort samen wat je ontdekt hebt.  

-Maak ook een bronnenlijst; zet hierin waar je de informatie vandaan gehaald hebt. 

-Minimaal aantal woorden van het werkstuk is 2500 woorden. 

-Zorg voor een mooi uiterlijk; zet er ook plaatjes/grafieken en tabellen in. 

-Als je het werkstuk niet op tijd inlevert krijg je 1 punt in mindering. 
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Gebruik deze hoofdstukindeling: 

Inhoudsopgave 

1: inleiding 

2: natuurlijke kenmerken  

● Elk gebied heeft een klimaat . Je beschrijft het klimaat door iets te vertellen over de temperatuur 

en de neerslag in het gebied en de verschillen tussen de seizoenen. Bij het beschrijven van het 

klimaat gebruik je vaak een grafiek. 

● De bodem is wat onder de grond zit, in de aarde. De bodem heeft vaak grote invloed op wat er in 

het landschap gebeurt, bijvoorbeeld welke planten er kunnen groeien of welke grondstoffen er 

kunnen worden gewonnen. 

● Welke planten en dieren er in een gebied kunnen leven 

3: Bevolking 

Bij de beschrijving van een gebied hoort ook een beschrijving van de bevolking . Het gaat dan over 

hoeveel mensen er wonen en hoe ze over het gebied verspreid zijn: of ze bij elkaar wonen of juist 

verspreid. Bij het beschrijven van de bevolking gebruik je vaak getallen. 

Verder beschrijf je de kenmerken van het gedrag van de mensen in een gebied. Schrijf ook wat over 

de volgende 3 bevolkingskenmerken 

● politiek. Vragen over de manier waarop mensen de macht in een gebied hebben verdeeld, 

zijn politieke vragen. Omdat in veel landen de beslissingen worden genomen door de overheid, gaat 

het bij politieke vragen vaak over regeringen en gemeentebesturen, en de wetten en regels die zij 

maken. 

● Economie. Bij economische vragen gaat het daarom ook vaak over rijk en arm. 

● Cultuur. Cultuur gaat over wat mensen belangrijk vinden en de gewoonten en gebruiken die 

daarbij horen. Veel gewoonten en gebruiken zijn in de geschiedenis van een land ontstaan, het zijn 

tradities. Schrijf in je werkstuk wat over: de feestdagen, hoe ze omgaan met de dood, en wat ze veel 

eten.  

4: conclusie 

5: bronnenlijst 

 

 

Veel succes! 

 

 

 

 


