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LESONTWERP 
ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING 

 

Naam: Spilstyns Angélique 

 

Vakkencombinatie: AA - Eng 

 

Stagebegeleider DLO: V. Gaeremynck 

 

 

School: VIA 1 Nijverheid 

Onderwijsvorm: TSO 

Richting: Mechanische technieken 

Klas: 3 MT 

Lokaal: M 201 

Aantal leerlingen: 16 lln 

Les gegeven door: Spilstyns Angélique 

Vak: AA 

Onderwerp: klimaat en vegetatie 

Vakmentor: V. Nicolaes 

Datum/Data: 04/11/13 

Lesuur/-uren: 1 

 
BEGINSITUATIE & DIDACTISCHE VERANTWOORDING Verantwoord, vanuit de beginsituatie, waarom je de les op 

deze manier aanpakt. Je kan onder andere verwijzen naar: algemene didactische principes, vakdidactiek, ontwikkelingspsychologie, situationele 
beginsituatie, verwachtingen van mentoren, eigen doelstellingen,… 
 
Een eerder zwakke klas. Moeite om aandacht erbij te houden, snel en streng optreden.  

 
OLG: Door gerichte vraagstelling kan je als leerkracht de leerlingen zelf de leerstof laten ontdekken. 
DUO: door de lln per twee te laten werken, kunnen ze elkaar helpen. Ze ontdekken zo zelf de leerstof. Leerkracht 
heeft enkel een begeleidende functie. 
 
Aanschouwelijkheidsprincipe: In aardrijkskunde is het belangrijk met beelden te werken, hier start alles mee. 
 

EINDTERMEN & LEERPLANDOELEN 

Situering in de eindtermen: (Vakoverschrijdend en/of vakgebonden) 
De leerlingen kunnen 

1 op kaarten aanduiden en benoemen: natuurlijke entiteiten. 
2 bestudeerde thema’s op een eenvoudige thematische kaart situeren. 
3 aan de hand van voorbeelden horizontale en verticale ruimtelijke relaties herkennen. 
16 aardrijkskundige entiteiten afbakenen op basis van verschillen en gelijkenissen van enkele natuurlijke 
aardrijkskundige kenmerken. 
17 op een eenvoudige manier aardrijkskundige gegevens cartografisch voorstellen. 
 

Situering in het leerplan: 
4.2 landschap en wereldkaart 
4 aan de hand van beelden, van een vereenvoudigde jaar-isothermenkaart, van een vereenvoudigde jaar-
isohyetenkaart en van enkele klimatogrammen de belangrijkste kenmerken van de grote vegetatiezones en 
klimaatzones van de aarde afleiden en deze op facetkaarten situeren. 

 

ALGEMEEN LESDOEL 
Hoe temperatuur en neerslag een klimaat bepalen. 
 

SCHOOLAGENDA (Van de leerlingen. Verwijs naar het werkblad en/of de pagina’s in het werk- en/of handboek.) 

Klimaat en vegetatie WB p24-26 
 

BRONNEN (Noteer alle gebruikte bronnen, volgens BIN.) 

Leerwerkboek, WDM, 2012 
 

LEERMIDDELEN & MEDIA  
PPT 
LWB (WDM 3, 2012) 

Atlas (DeBoeck) 

 
 

  

http://www.khleuven.be/


Didactisch lesontwerp 

Leerdoelen 

KRACHTIGE LEEROMGEVING 

Lesfasen 

& timing 
Onderwijs- en leeractiviteiten Media Leerinhoud 

 Instapfase 

 

5’ 

 

 

OLG 

Jullie hebben net vakantie gehad, wie is er op reis 

geweest? / wie gaat er in de grote vakantie naar het 

buitenland? 

Naar welk land ga je? Waarom ga je naar daar? 

Wie geniet graag van de natuur tijdens vakantie? 

 

Goed, het weer, mensen gaan vaak naar dezelfde 

vakantieplaatsen, dit is omdat het klimaat er goed 

en soms voor de vegetatie.  

 

Probleemstelling: Hoe temperatuur en neerslag 

een klimaat bepalen. 

 

Agenda: Klimaat en vegetatie WB p24-26 

Lln vullen de agenda in 

 

 

 

PPT 1 

 

 

De lln kunnen: 

 

- Op een 

thematische 

kaart van de 

wereld de 

verschillende 

temperatuurzo

nes benoemen. 

 

- Op een 

referentiekaart 

van de aarde 

de 

temperatuurzo

nes aanduiden 

en benoemen. 

Lesfase 1: 

 

10’ 

 

 

 

 

Wanneer we het hebben over klimaat spelen de 

temperaturen een grote rol. We gaan nu 

onderzoeken welke temperatuurzones er in de 

wereld voorkomen. 

 

OLG 

Wie kan de belangrijkste breedtecirkels eens 

opnoemen? Kan je deze komen aanduiden? 

Hoe zijn de temperaturen aan de evenaar? Hoe 

noemen we deze zone? (isotherm! – wat is een 

isotherm?) 

Hoe zijn de maandtemperaturen aan de polen? Hoe 

noemen we deze temperatuurzone dan? 

In welke temperatuurzone ligt België? 

 

Wie vult het tekstje van de koude zone aan? 

… warme zone… 

 

PPT 2-3 

 

1. temperatuurzones 

 

 

 



 

 

… gematigde zone… 

 

 

De lln kunnen: 

 

- De droge en 

natte gebieden 

op de 

wereldkaart 

aanduiden. 

 

- De droge en 

natte gebieden 

opsommen. 

Lesfase 2: 

 

10’ 

 

 

 

Nu we de temperatuur besproken hebben, gaan we 

eens kijken naar de neerslag. 

 

DUO 

Neem jullie atlas erbij en zoek de wereldkaart met 

de jaarneerslag. Deze heb je nodig om oefening 18 

te maken. Maak de opdrachtjes per twee, maar hou 

het stil. 

 

Klassikale verbetering 

 

 

PPT 4-5 

 

2. Neerslagspreiding 

 

Natte gebieden: 

- Aan de evenaar 

 

Droge gebieden: 

- Aan de keerkringen 

- De noordelijke poolgebieden 

- In Centraal-Azië 

- Noord-Afrika 

 

De lln kunnen: 

 

- De 

verschillende 

klimaattypes 

onderverdelen 

in de 

warme/droge/

gematigde/kou

de 

klimaatgroep. 

 

- Werken met de 

determineertab

el van 

klimaten. 

Lesfase 3: 

 

10’ 

 

 

 

Om een klimaat te determineren heb je een 

determineertabel en een klimatogram nodig. Op p26 

staat een determineertabel die we nog moeten 

aanvullen. 

 

OLG 

Eerst gaan we de afkortingen nog eens herhalen. 

Wat betekent Tw? Tk? Tm? Nj? 

 

Wanneer de temperatuur van de koudste maand 

meer dan 18°C is, hebben we dan een warm klimaat 

of een koud klimaat? Kijk naar de temperatuur van 

de koudste maand, welke klimaten zijn warm, je 

mag nu in je determineertabel de warme klimaten 

rood kleuren? 

Wanneer de temperatuur van de warmste maand 

onder de 10°C ligt, hebben we dan een warm of 

koud klimaat? 

Kijk op je determineertabel welke klimaten met de 

warmste maand onder 10°C zijn, deze mag je blauw 

kleuren. 

 

Kijk nu eens naar de namen van de verschillende 

klimaattypes, welke klimaattypes behoren tot de 

gematigde klimatengroep? 

… tot de droge klimatengroep? 

 

Kleur nu de droge klimatengroep geel en de 

 

PPT 6-7 

 

3. determineertabel 

 

 
 

 

Tm: gemiddelde maandtemperatuur 



gematigde groen. 

 

Neem nu je atlas en zoek op welke klimaten in 

Europa voorkomen. Welke kaart gebruiken we? 

 

 Let op, winter = koudste periode 

 Zomer = warmste periode 

 

Tk: temperatuur van de koudste maand 

Tw: temperatuur van de warmste maand 

Tj: gemiddelde jaartemperatuur 

Nm: gemiddelde maandneerslag 

Nj: totale jaarneerslag 

 

De lln kunnen: 

 

- Adhv de 

determineertab

el van klimaten 

een 

klimaattype 

afleiden uit 

een 

klimatogram. 

 

- De 

verschillende 

klimaattypes in 

de warme 

klimaatzone 

opsommen. 

 

- Mbv de atlas 

het 

vegetatietype 

bepalen van 

een plaats in 

de warme 

klimaatzone. 

 

- Adhv een 

klimaattype 

het 

vegetatietype 

bepalen (en 

omgekeerd) 

 

Lesfase 4: 

 

20’ 

 

 

 

 

OLG 

Bij elk klimaattype hoort ook een vegetatietype. Om 

plantengroei te hebben moet er voldaan worden aan 

enkele voorwaarden. Het vegetatietype hangt hier 

dus van af. Wie weet nog wat de grensvoorwaarden 

van plantengroei zijn? 

 

DUO 

Vorige jaren hebben we reeds klimaten bestudeert in 

Europa, nu gaan we de klimaten in de warm zone 

bestuderen.  

Neem p28, hier zie je de klimatogram van Kisangani. 

Waar is dit gelegen? En in welk werelddeel? 

Neem nu even p38 en duid Kisangani aan op de 

kaart van klimaat en van vegetatie. (gebruik atlas 

indien nodig) 

Wie kan op de PPT de 18°C lijn komen aanduiden? 

Iedereen duidt dit ook aan in het WB. 

 

Nu gaan we het klimaat determineren, neem de 

determineertabel. 

Is de Tw kleiner dan 10°? (Nee) 

Zijn er minder dan 4 maanden boven de 10°? (nee) 

Is de Tk kleiner dan 18°C? (nee)  

Hoe weten we of een maand een natte of droge is? 

(schrijf op!) 

Hoeveel natte maanden zijn er? (12) 

Welk klimaat hebben we dan? (Warm altijd nat) 

Wat zijn de kenmerken van de temperatuur? 

… van de neerslag? 

Tot welke klimaatgroep behoort het dan? (warme) 

 

Om het vegetatietype te determineren, moeten we 

eerst weten wat de grensvoorwaarden zijn voor 

plantengroei, wie weet deze nog? (schrijf op!) 

 

PPT 8-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 10-12 

 

4. grensvoorwaarden 

 

Grensvoorwaarden voor plantengroei: 

- Voldoende warm: Tm groter/gelijk aan 

10°C 

- Voldoende neerslag: Nm groter of gelijk 

aan 2xTm 
 Voldoet? Groeimaand 

 

Droge maand: Nm < 2xTm 

Natte maand:  Nm >/= 2xTm 

 

 

 

 

 

 

5. klimaten in de warme zone 

 

Warme zone: 

 

- Warm altijd nat klimaat 

Tropisch regenwoud 

 

- Warm met lang nat seizoen 

Licht tropisch woud en savanne 

 

- Warm met kort nat seizoen 

Steppe of woestijnsteppe 

 

- Warm en altijd droog 

Woestijn 



Kleur nu het aantal groeimaanden groen. Hoeveel 

groeimaanden hebben we? 

Neem nu p38, je hebt hier Kisangani reeds op 

aangeduid, hoe noemt het vegetatietype hier? 

Kijk nu eens naar de foto onderaan p28, wie 

beschrijft de plantengroei eens? En kan je dit 

verklaren? 

 

 enz 

……………….. 

 

 

 

   

 
Opmerkingen i.v.m. bijlagen: 

 Steeds kopie toevoegen van ingevuld werkblad of -boek. 

 Indien gebruik gemaakt wordt van transparanten of digitale presentatie: handouts toevoegen (verkleind, zwart/wit). 

 Indien de klasopstelling gewijzigd wordt: plan en/of omschrijving toevoegen. 

  



BORDSCHEMA 

 

 

 

1. Temperatuurzones 
2. Neerslagspreiding  

3. Determineertabel 
4. Grensvoorwaarden  

5. Klimaten in de warme 
zone 

6. Evenaar als 
symmetrieas 

7. Synthese  
 

 

PPT 

 
Grensvoorwaarden voor 

plantengroei: 

 

- Voldoende warm:  

Tm groter/gelijk aan 10°C 

- Voldoende neerslag:  

Nm groter of gelijk aan 2xTm 

 
 Voldoet? Groeimaand 

 

 

 

Droge maand: Nm < 2xTm 

Natte maand:  Nm >/= 2xTm 

 

 

 


