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In dit thema ... 
heb je dieren, mensen of voorwerpen gevolgd op een wereldreis. Je hebt jouw ‘wereldreis’ gepresenteerd in het wereldatelier.. 
 

Les 1: Dappere ontdekkers Les 2: Avontuurlijke vrouwen 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt het leven van de wereldreiziger Ibn 
Battuta onderzocht. Je hebt ook geluisterd naar 
drie Europese ontdekkingsreizigers. Je 
onderzocht waarom ontdekkers op zoek gingen 
naar nieuwe gebieden en verre oorden. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt de reis van drie avontuurlijke vrouwen 
gevolgd. Het is duidelijk geworden welke invloed 
de stoommachine heeft gehad op de 
mogelijkheden voor vrouwen om te reizen. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Van karavaan naar zeereis 
Avonturiers, zoals Ibn Battuta, keerden terug van 
hun verre reizen met nieuwe kennis en producten. 
Zo nam de handel in luxeproducten uit het Verre 
Oosten, zoals die in zijde en specerijen toe. Reizen 
per karavaan duurde lang en was erg duur. Daarom 
gingen ontdekkingsreizigers op zoek naar een 
handelsroute over zee.  

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Een grote uitvinding 
De uitvinding van de stoommachine heeft veel 
veranderd in het leven van de mensen. Ook 
kwamen er meer fabrieken waardoor mensen niet 
meer thuis werkten, maar naar de stad trokken. 
Rond 1870 begon de eerste feministische golf. 
Steeds meer vrouwen wilden emancipatie: ze 
wilden onafhankelijk zijn en eigen keuzes maken. 

        

 

 Handel, nieuwsgierigheid, geloof en buit. 
Ontdekkingsreizigers waren nieuwsgierig en 
wilden nieuwe kennis opdoen. Sommigen, zoals 
Willem Barentsz waren op zoek naar een kortere 
handelsroute. Ibn Battuta ging op reis om zijn 
islamitische geloof te verspreiden, net als Willem 
Rubroeck. Alleen was dat het christelijke geloof. 
Piet Hein ten slotte ging op reis om de 
Spanjaarden van de zilvervloot te beroven. 

  

 

 Emancipatie van vrouwen 
Sommige rijke vrouwen gingen op reis. Door de 
stoomtreinen en stoomschepen konden ze 
verder reizen. Door de uitvinding van de 
fotografie konden ze hun op beeld reizen 
vastleggen. Hun foto’s en andere verzamelingen 
waren van wetenschappelijke waarde. Ten slotte 
leidde de emancipatie in 1917 tot kiesrecht voor 
vrouwen. 
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Les 3: Online de grens over Les 4: Zeilen langs de evenaar 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je onderzocht welke landen je via het internet 
hebt bezocht en wat je daar gedaan hebt. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je onderzocht welke klimaten Laura op haar reis 
over de wereld is tegengekomen en welke 
kleding ze daarom mee moest nemen. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Uitwisseling van ideeën en kennis 
Via internet kom je op veel plaatsen in de wereld. 
Je zoekt naar informatie op internet, je reageert 
op berichten en soms deel je zelf ook iets op 
internet. Daardoor wordt de uitwisseling van 
ideeën en kennis over de wereld steeds groter. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Klimaatzones 
Er zijn verschillende invloeden die het klimaat in 
een gebied bepalen. Zoals de ligging op de 
aarde: hoe dichter een gebied bij de evenaar ligt, 
hoe warmer het klimaat daar is. Ook de zeeën, 
oceanen en bergen hebben invloed op het 
klimaat op aarde. Dezelfde klimaatzones komen 
daarop op verschillende plekken in de wereld 
voor.  
         

 

 Toename transport 
Je bestelt goederen via het internet. Daardoor 
wordt er meer vervoerd over de wereld en neemt 
het transport toe. Er ontstaat een samenleving 
waarbij de hele wereld met elkaar verbonden is. 
Dit noemen we globalisering. 

  

 

 Klimaten 
De warme klimaten liggen rond de evenaar. Daar 
ligt de aarde het dichtste bij de zon. Het tropisch 
regenwoudklimaat is warm en zeer nat. Het 
savanneklimaat is juist warm en droog. Het 
mediterrane klimaat is zomers lekker warm en de 
winters zijn zacht. Het woestijnklimaat is extreem 
droog. 

        

 


