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Een kaartoefening 

Uitleg: 

Op de volgende twee pagina’s staan verschillende kaartoefeningen 

die aansluiten bij de plaats van huize Radeske in Lichtaart. Als de 

plaats waar je met je school vandaan komt, in dezelfde provincie 

ligt dan Kasterlee (Lichtaart), neem dan het eerste werkblad. Deze kaart kan je ook gebruiken 

om verschillende gemeentes in de provincie Antwerpen te vergelijken a.d.h.v. verschillende 

richtvragen. Bijvoorbeeld: Is Kasterlee een grote gemeente? Welke gemeentes zijn 

groter/kleiner? … Als jouw school niet in dezelfde provincie als Kasterlee ligt, neem dan het 

tweede werkblad.  Zorg in de klas voor een kaart van België op het bord, zodat je de 

leerlingen tijdens deze activiteit kan ondersteunen.  

 

Kerndoel:  

De leerlingen kunnen een kaart lezen.  

De leerlingen kunnen zich ruimtelijk oriënteren in de provincie of het land.  

 

Eindtermen:  

6.4 De leerlingen hebben een voorstelling van de kaart van Vlaanderen en van België 

zodat ze in een praktische toepassingssituatie de gemeenschappen, de provincies en de 

provinciehoofdplaatsen kunnen aanwijzen. 

6.8 De leerlingen kunnen hun eigen streek en twee andere streken in België situeren op 

een kaart en de relatie beschrijven tussen de omgeving en aspecten van het dagelijks leven 

van de mensen. 

6.11  De leerlingen kunnen een atlas en kunnen enkele soorten kaarten hanteren gebruik 

makend van de legende, windrichting en schaal. 

 

Doelen:  

Mens en ruimte:  

9.7 Kinderen zien in dat mensen vaak ruimten afbakenen en/of grenzen trekken.  

9.9  Kinderen kunnen gebruik maken van diverse voorstellingen van de ruimte. 

- de voor hen bekende plaatsen kunnen terugvinden op een plattegrond, een luchtfoto. 

9.10  Kinderen kunnen plaatsen en gebeurtenissen waar ze kennis mee maken vlot op een  

  passende kaart of plattegrond terugvinden.  
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Waar gaan wij naartoe? 
 

Van ……………… tot ……………… gaan wij op plattelandsklassen naar …………. 

………………………… . Op bezoek bij conciërge …………………………….…… 

en zijn vrouw …………………………..… . 

 

 
 

 
 

Kleur de gemeente waar wij wonen ROOD. 

Dit is in de provincie ………………………… . 

Wij gaan op plattelandsklassen naar ………………… .  

Deze gemeente is een deelgemeente van Kasterlee.  

Kleur Kasterlee GROEN. 
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Waar gaan wij naartoe? 
 

Van ………………… tot ………………… gaan wij op plattelandsklassen naar 

………………………………… in Lichtaart. Dit is een deelgemeente van Kasterlee. 

We gaan op bezoek bij conciërge ………….……… en zijn vrouw ……………………  

 

Kleur de provincie waar wij wonen ROOD. 

Dit is in de provincie ………………………… . 

Wij gaan op plattelandsklassen in de provincie….…………………. .  

Kleur deze provincie GROEN.  

Kleur de zee BLAUW. 
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OPLOSSINGEN 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


