
 

Bevolkingsgroepen 
Als je voor deze opdracht kiest leer je meer over een bepaalde bevolkingsgroep. 

 

Uitleg opdracht: 

Zoek 6 verschillende bevolkingsgroepen op. 

Kies 1 bevolkingsgroep uit waar je meer over wilt weten. 

Maak over deze bevolkingsgroep een collage. 

In deze collage moeten de volgende onderwerpen terug te vinden zijn: 

• Taal 
• Eten 
• Geloof 
• Kleding 
• Muziek 
• Gewoonte 
• huizen 
• Stukje geschiedenis 

 

Klaar? 

Bereid een korte presentatie voor die je gaat houden voor de klas. 
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Benodigde materialen: 
• Pen 
• Papier 
• A3 vel 
• Kleurpotloden 
of stiften 

• Boeken 
• Internet 

 
 

Naam van het project 

Informatie: 
Onder bevolkingbevolkingbevolkingbevolking worden 
alle inwoners van een 
bepaald land, staat of 
gebied gerekend. De 
bevolking wordt ook wel 
populatie of inwoners 
genoemd. Meestal wordt 
het woord bevolking in 
combinatie met het 
inwonertal gebruikt om 
het aantal inwoners aan te 
duiden. 

 



 
 

 

 

Hoeveel mensen? 
Als je voor deze opdracht kiest leer je over de bevolkingsaantallen op de wereld. 

 

Uitleg opdracht: 
Maak met de antwoorden uit de volgende vragen een grafiek, tabel of een diagram. 

 

1. hoeveel mensen leven er op de aarde. 
2. hoeveel mensen leven er over 25 jaar op de aarde 
3. waar wonen de meeste mensen? 
4. waar wonen de minste mensen? 
5. hoeveel baby worden er per dag geboren? 
6. hoeveel mensen gaan er dood per dag? 
7. waar werken de meeste mensen? 
8. waar werken de minste mensen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaar? 
Maak je grafiek, tabel of diagram op een groot A3 vel. 

Zodat het opgehangen kan worden in de klas. 

Je presenteert ook je bevindingen aan de klas. 

 

Heb je nog tijd over probeer dan onderstaan de vragen 

te beantwoorden. 

 

• Hoe komt het dat er op sommige plaatsen meer mensen wonen dan op andere plaatsen? 
• In welke sector werken de meeste mensen. 
• Hoe komt het dat er steeds meer mensen op de aarde wonen? 
• Wat gebeurt er met de aarde als er steeds meer mensen bij komen? 
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Benodigde materialen: 
 

• Methode wijzer 
door de wereld. 

• Atlas 
• Internet 
• Pen  
• Papier 
• A3 vel 
• Stiften 

 
Tips: 
In een atlas kun je veel 
informatie vinden. 
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Informatie: 
Onze aarde is een uitzonderlijke planeet, want 
door de aanwezigheid van water en lucht is er 
leven mogelijk. Het gaat daarbij niet alleen 
om planten en dieren, maar water en lucht 
zorgen er ook voor dat de aarde bewoonbaar 
is voor mensen. Tot nu toe is er naast de 
aarde geen enkel ander hemellichaam bekend 
waarop ook leven voorkomt. 

 



 

 

De muurkrant 
Als je voor deze opdracht kiest leer je over Egyptenaren en Grieken. 

 
Uitleg opdracht: 
Je gaat een klein werkstukje maken over Egyptenaren en Grieken. 

Wat moet er in komen te staan: 

• Hoe leefden Egyptenaren en Grieken 

• Hoe schreven Egyptenaren 

• Egyptische goden 

• Vertel iets over piramides 

• Kenmerken van Griekse gebouwen 

• Overeenkomsten en verschillen tussen Egyptenaren en Grieken. 

 

Je neemt een groot A3 vel. Daar ga je alle bovenstaande vragen op maken. Je mag schrijven, stukjes 

getypte tekst opplakken, plaatjes bij plakken en tekenen. 

Gebruik hiervoor het boek wijzer door de tijd groep 6. Je werkboek wijzer door de tijd groep 6. je kunt 

informatie zoeken op internet. En je kunt informatie opzoeken ik het documentatiecentrum. Als je klaar 

bent presenteer je jouw muurkrant aan de klas en daarna mag je hem ophangen in de klas. 
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Benodigde materialen: 
• Pen 
• A3 vel 
• Porloden en stiften 
• Computer 
• Schaar 
• Lijm 
• Boeken 
• Lesboek wijzer door  de tijd, groep 6 
• Werkboek wijzer door de tijd, groep 6 
• Printer 

 
Tips: 
Je kunt met hiërogliefen een raadsel maken en 
dat door iemand anders laten oplossen. 
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Informatie: 
 
Egypte was vroeger een heel belangrijk 
land. 5000 jaar geleden konden zij al 
huizen bouwen. Ze hadden al een schrift 
om te lezen en te schrijven, hadden 
steden en maakten mooie dingen. En dat 
terwijl de mensen in ons land dat allemaal 
nog niet hadden! 
 
De Grieken kenden vele goden. De 
Grieken waren dus polytheïstisch. (poly = 
meerdere , theos = god) Godsdienst was 
erg belangrijk voor de Grieken. 
Belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld 
een oorlog werden pas genomen als een 
god advies was gevraagd. Meestal 
gebeurde dat via een orakel. 
 

 



 

 

 

Afrikaanse muziek 
Als je voor deze opdracht kiest leer je hoe en wat voor muziek mensen in Afrika maken. 

 

Uitleg opdracht: 
Ga op zoek in boeken, methodes of op internet en kom meer te weten over muziek afkomstig uit 

Afrika. Afrika is heel groot je mag ook informatie zoeken uit een land in Afrika. 

 

Zoek op welke muziek mensen in Afrika maken. En welke instrumenten ze daarbij gebruiken. 

Maak met de informatie een korte PowerPoint presentatie. 

Misschien kun je in de PowerPoint presentatie zelfs filmpjes of geluidsfragmenten laten zien en 

horen. 

 

Klaar? 
Probeer of je met instrumenten van school Afrikaanse muziek kan nadoen. Probeer een kort 

optreden te verzorgen. 

 

Ben je helemaal klaar dan presenteer je de opdracht aan de klas. 
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Benodigde materialen: 
• Pen 
• Papier 
• Computer 
• Methode wijzer door de 
wereld. 

• Boeken over Afrika 
• Cd’s 

 
Tip: 
- Je mag deze opdracht ook met 
z’n tweeën maken. 
- misschien hebben je ouders of 
kennissen wel muziek op cd uit 
Afrika. Neem dat maar mee naar 
school. 
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Informatie: 
De Afrikaanse 
muziekstijl is zeer 
verschillend van de 
Westerse muziekstijl. 
Bij de Afrikaanse 
muziek ligt de nadruk 
vooral op ritme 
(meestal 
trommelritmes) en de 
muziek is niet 
gebonden aan regels. 
Terwijl bij de Westerse 
muziek melodie en 
harmonie een 
belangrijke rol spelen. 

 

 



 

 

Mijn eigen bevolkingsgroep 
Als je voor deze opdracht kiest leer je dingen over je eigen 

bevolkingsgroep. 

 

Uitleg opdracht: 
Bij welke bevolkingsgroep hoor jij nou eigenlijk? Zoek het op en maak er een verslag over. 

Probeer iets te vertellen over de geschiedenis van deze bevolkingsgroep. Waar woont die 

bevolkingsgroep. Hoe ziet het leven eruit in die bevolkingsgroep. 

 

Klaar? 
Leuk je verslag op met plaatjes en tekeningen. 

 

Als het helemaal klaar is lees je jouw verslag voor aan de 

klas. 
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Benodigde materialen: 
• Pen  
• Papier 
• Boeken 
• Internet 
• Potloden 
• Stiften 

 
Tip: 
Misschien kun je met 
iemand van jouw 
bevolkingsgroep een 
kort interview houden. 

Informatie: 
Tot vlak na de Tweede Wereldoorlog kende 

Nederland praktisch geen inwoners van 

buiten het land. De nieuwe 

bevolkingsgroepen vestigden zich in 

Nederland in de tweede helft van de 

twintigste eeuw en met name vanaf 1970. 

Gedeeltelijk ging het om gastarbeiders uit 

Turkije en Marokko en gedeeltelijk om 

Surinamers die na de Surinaamse 

onafhankelijkheid hun land verlieten. De 

Nederlandse Antillen behoren formeel nog 

steeds tot het koninkrijk der Nederlanden. 

Inwoners van deze eilanden zijn vrij om zich 

in Nederland te vestigen en hebben recht op 

de Nederlandse sociale voorzieningen. 

Naast bovengenoemde bevolkingsgroepen 

zijn er in Nederland nog iets meer dan een 

half miljoen inwoners uit andere niet-

Westerse landen. Voor een deel gaat het hier 

om vluchtelingen en asielzoekers. 
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Kleurrijk Amerika 
Als je voor deze kaart kiest leer je: Welke bevolkingsgroepen er in Amerika leven, hun kansen, 

en hun leefomstandigheden. 

 

Uitleg opdracht: 
Maak een tweetal, en lees de tekst in lesboek groep 8, wijzer door de wereld, blz. 17 t/m 19. Pak 

daarna het werkboek erbij, blz. 13. Overleg samen en maak de opdrachten. Wanneer je samen 

de opdrachten hebt gemaakt, vraag je aan de leerkracht het nakijkboekje. Je kijkt de 

opdrachten na, en verbetert waar dat nodig is. 

 

Klaar?  
Kies een van de bevolkingsgroepen uit Amerika, en schrijf samen een verslag over deze 

bevolkingsgroep. Leg daarin uit hoe de geschiedenis van deze bevolkingsgroep eruit ziet, en leg 

daarbij een link naar nu. Zijn er grote verschillen, of zijn  er ook overeenkomsten in hun 

levenswijze en leefomstandigheden? Maak het af met plaatsjes en/of tekeningen die bij het 

verslag passen. 

 

Als je klaar bent presenteren jullie het werk aan de klas. 
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benodigde materialen: 
- lesboek, wijzer door de wereld, groep 8 
- werkboek, wijzer door de wereld, groep 8 
- pen en papier 
- computer 
-documentatiecentrum 
- printer 
- (kleur)potloden 
- lijm 
- schaar 
 
Tip: 
- kijk op www.schooltv.nl/beeldbank of er 
filmpjes te vinden zijn. 
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Informatie 
In Amerika woonden 
verschillende 
bevolkingsgroepen, en 
sommige wonen er nog 
steeds. Als eerste waren er 
de Indianen en Eskimo’s, 
later kwamen er 
kolonisten uit Europa die 
negerslaven uit Afrika 
meenamen. Nu wonen 
zij er nog steeds en 
komen er ook steeds 
meer mensen bij uit 

 

 



 

Bevolkingsgroep in Amerika 
Als je voor deze kaart kiest leer je meer over de gebruiken en gewoonten van een 

bevolkingsgroep in Amerika 

 

Uitleg opdracht: 
Zoek op welke bevolkingsgroepen er in Amerika leven. Kies 1 bevolkingsgroep uit. 

Maak een kijk tafel in de klas met spullen van deze bevolkingsgroep. Je mag er ook dingen bij 

tekenen. 

 

Klaar? 
Zoek op internet filmpjes over jouw bevolkingsgroei. Dan kun je die aan de klas laten zien. 
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Benodigde materialen: 
• Pen 
• Papier 
• Boeken 
• Internet 
• tafel 

 
Tips: 
Heb je nog niet veel 
spullen, vraag dan eens 
thuis of in je familie of 
zij je kunnen helpen. 
Vraag wel eerst of je het 
mee naar school mag 
nemen. 

Naam van het project 

Informatie: 
Na China en India zijn de VS 
het derde grootste land ter 
wereld qua bevolkingsomvang. 
Medio 2006 bedroeg het 
Amerikaanse inwoneraantal 
naar schatting 299,4 miljoen 
personen. De bevolkingsgroei 
in de VS bedraagt jaarlijks 
gemiddeld 1 procent. 

 

 



 

 

 

Tekenen over een volk 
Als je kiest voor deze opdracht leer je kenmerken van een bepaald volk. 

 

Uitleg opdracht: 
Kies een bevolkingsgroep uit. Zoek op wat de kenmerken zijn van die bevolkingsgroep. 

Maak daarna op een A3 vel tekeningen over de kenmerken van jouw gekozen volk. Teken er ook 

dingen bij die niet bij jouw gekozen volk horen. Maak zoveel mogelijk tekeningen zodat de 

tekeningen niet al te duidelijk zichtbaar zijn. Witte gedeeltes kun je ook nog inkleuren. 

 

Klaar? 

Probeer je tekening bij iemand uit. Is hij niet te makkelijk of te moeilijk. Je kunt hem nog 

aanpassen. 

 

Ben je helemaal klaar vraag dan aan de leerkracht om hem te kopiëren voor 

alle kinderen uit de klas. 
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Benodigde materialen: 
• Pen 
• Papier 
• Potlood 
• Gum 
• Kleurpotloden 
• stiften 

 
Tips: 
Als je niet zo goed kan 
tekenen kun je ook 
plaatjes natekenen. Je 
mag ook hulp vragen 
aan iemand die goed 
kan tekenen. 

Naam van het project 

Informatie: 
De Nederlandse 
bevolking op 1 
januari 2003 
bestond uit een 
totaal van 
16.192.582 mensen; 
8.015.471 mannen 
en 8.177.101 
vrouwen. Het 
overschot aan 
vrouwen bedroeg 
dus 161.630, dat is 
5700 minder dan 
twee jaar daarvoor 
en ruim 12.000 
minder dan vier 
jaar daarvoor. 
Hiermee is voor 
het eerst in de 
geschiedenis het 
aantal mannen 
meer dan 8 
miljoen. 


