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Landschappen
/DQGVFKDSSHQLQ(XURSD]LMQKHHOYHUVFKLOOHQG1HGHUODQGLVHHQKHHOYODNODQG)UDQNULMNLVHHQODQG
PHWKHXYHOVHQEHUJHQ=ZHGHQKHHIWYHHOERVVHQ*ULHNHQODQGEHVWDDWYRRUDOXLWEHUJHQHQKHXYHOV
3ROHQLVHHQYODNODQGDOOHHQKHW]XLGHQLVEHUJDFKWLJ
.LQGHUHQLQGH]HODQGHQNRPHQYDDNRSHHQDQGHUHPDQLHUQDDUVFKRROGDQLQ1HGHUODQG1HGHUODQGVH
NLQGHUHQNRPHQPHHVWDOORSHQGRI¿HWVHQGQDDUVFKRRO,QDQGHUHODQGHQZRUGHQNLQGHUHQYDDNPHW
GHDXWRRIGHVFKRROEXVJHEUDFKW+HWDDQWDOXUHQGDWNLQGHUHQQDDUVFKRROJDDQYDULHHUWSHUODQG
Klimaten
3ROHQKHHIWHHQNOLPDDWPHWVWUHQJHZLQWHUVHQZDUPHPDDUQLHWKHWH]RPHUV,Q=ZHGHQ]LMQGH
ZLQWHUVVWUHQJHQOLMNHQGH]RPHUVRSGLHLQ1HGHUODQG,Q)UDQNULMN]LMQGHZLQWHUVLQGH$OSHQVWUHQJ
PDDULQJHELHGHQGLHDDQ]HHJUHQ]HQLVKHWYHHOPLQGHUNRXG*ULHNHQODQGKHHIWKHWZDUPVWHNOLPDDW
YDQ(XURSD
Samenwerking
/DQGHQLQ(XURSD]LMQVWHHGVPHHUJDDQVDPHQZHUNHQYRRUDORSKHWJHELHGYDQKDQGHOHQODQGERXZ
PDDURRNELMGHUHFKWHQYDQNLQGHUHQHQPLVGDDGEHVWULMGLQJ'HODQGHQGLHVDPHQZHUNHQQRHPHQ
]LFKYDQDIGH(XURSHVH8QLH (8 %LQQHQGH(8LVYULMYHUNHHUYDQPHQVHQJRHGHUHQHQ
GLHQVWHQ'HJUHQ]HQWXVVHQ(8ODQGHQRQGHUOLQJ GHELQQHQJUHQ]HQ ]LMQRSJHKHYHQ'H(XURSHVH
&RPPLVVLHLVGHUHJHULQJYDQ(XURSD=LMPDDNWZHWWHQHQUHJHOV+HW(XURSHHV3DUOHPHQWFRQWUROHHUW
de regering.
,QLVHHQJHPHHQVFKDSSHOLMNHPXQWGHHXURLQJHYRHUG,QGHPHHVWH(8ODQGHQNXQMHPHWGH
HXUREHWDOHQ

Onder de loep
West-Europa
=ZLWVHUODQGHQ1RRUZHJHQ]LMQGHHQLJHODQGHQLQ:HVW(XURSDGLHJHHQOLGYDQGH(8]LMQ+HW
9HUHQLJG.RQLQNULMN=ZHGHQHQ'HQHPDUNHQ]LMQGHOLGVWDGHQGLHGHHXURQRJQLHWLQJHYRHUGKHEEHQ
Oost-Europa
,QZHUGHQ+RQJDULMH7VMHFKLs3ROHQ6ORZDNLMH6ORYHQLs(VWODQG/HWODQG/LWRXZHQOLGYDQGH
(8'H]HODQGHQEHKRRUGHQHHUVWWRWKHW2RVWEORNZDDUYDQ5XVODQGKHWPDFKWLJVWHODQGZDV,Q
VWRUWWHKHW2RVWEORNLQ
Groter en groter
.URDWLsHQ7XUNLMHZLOOHQRRNJUDDJOLGYDQGH(8ZRUGHQ
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'HPHQVHQGLHKHWODQGEHVWXUHQ'LW]LMQKHWVWDDWVKRRIGHQGHPLQLVWHUV

Europese Unie

(XURSHVHFOXEYDQODQGHQGLHVDPHQZHUNHQPHWHONDDU

kandidaat-lid

(HQODQGGDWOLGZLOZRUGHQYDQGH(8PDDUGDWQRJQLHWLV

Europese Commissie

'HUHJHULQJYDQ(XURSD(ONODQGYDQGH(8KHHIWppQOLGLQGH]HFRPPLVVLH

Europees Parlement

&RQWUROHHUWRIGH(XURSHVH&RPPLVVLHKDDUZHUNJRHGGRHW-HNXQWKHW
YHUJHOLMNHQPHWGH7ZHHGH.DPHULQ1HGHUODQG

open grenzen

(ULVJHHQGRXDQHPHHU-HNXQWYULMUHL]HQQDDUDQGHUHODQGHQELQQHQGH(8

binnengrenzen

'HJUHQ]HQWXVVHQGH(8ODQGHQ

internationaal

$OVPHHUODQGHQHUPHHWHPDNHQKHEEHQ

invoerrechten

6RRUWEHODVWLQJGLHEHWDDOGPRHWZRUGHQDOVJRHGHUHQHHQODQG
ELQQHQJHEUDFKWZRUGHQ

buitengrenzen

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch

'HJUHQ]HQWXVVHQGH(8ODQGHQHQGHODQGHQGLHJHHQOLG]LMQ

blz. 4 van 10

thema 2

Om ons heen

Dit weet ik nu
Les 1 Leven in Europa
De landen in Europa hebben veel verschillen en overeenkomsten.
• Landschappen in Europa verschillen. Nederland is vlak en heeft geen bergen. Frankrijk en
Polen hebben lage delen, heuvels en gebergten.
• Elk kind gaat in Europa naar school, maar de tijden en vakanties verschillen.
• Klimaten in Europa verschillen. Je vindt er koude en warme winters. En warme en minder
warme zomers.
• Er zijn in Europa ook veel dingen hetzelfde. Daarom werken de regeringen van veel
Europese landen steeds meer samen.

Les 2 Naar één Europa
In Europa gaan steeds meer landen samenwerken binnen de Europese Unie.
• Binnen de EU bestaat een vrij verkeer van mensen, goederen en diensten.
• De Europese Commissie en het Europees Parlement vormen de regering van Europa.
• In steeds meer EU-landen kun je met de euro betalen.
Vanaf 2002 kon dat al in twaalf landen.
• De regering van de EU zorgt er ook voor dat elk land zich aan de regels van de EU houdt.

Les 3 Onder de loep
landen
België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië

Kroatië
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Spanje
Tsjechië
Turkije
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Verenigd Koninkrijk
Zweden
Estland
Letland
Litouwen
Slowakije
+Monaco
plaatsen
Brussel
Luxemburg
+Straatsburg
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Thema 2: lege topokaart

Thema 2: ingevulde topokaart

STAP 2

Begrippen

regering
De mensen die het land
besturen. Dit zijn het
staatshoofd en de
ministers.

kandidaat-lid
Een land dat lid wil
worden van de EU, maar
dat nog niet is.

Europese Commissie
De regering van Europa.
Elk land van de EU heeft
één lid in deze commisie.

open grenzen
Er is geen douane meer.
Je kunt vrij reizen naar
andere landen binnen de
EU.

binnengrenzen
De grenzen tussen de
EU-landen.

Europees Parlement
Controleert of de
Europese Commissie
haar werk goed doet. Je
kunt het vergelijken met
de Tweede Kamer in
Nederland.

Europese Unie
Europese club van landen
die samenwerken met
elkaar.

invoerrechten
Soort belasting die betaald
moet worden als goederen
een land binnengebracht
worden.

buitengrenzen
De grenzen tussen de
EU-landen en de landen
die geen lid zijn.

internationaal
Als meer landen ermee te
maken hebben.

Ga naar

STAP 2 in je werkboek.
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