
Taak binnen het thema: Indonesië 

Eilanden 
De opdracht Tips en aandachtspunten De groepsplanning 

 
Voorwoord 
Heb jij er wel eens aangedacht om naar Indonesië op 
vakantie te gaan? Enig idee wat je daar te zien krijgt en wie 
daar wonen en hoe ze leven? 

 
Onderwerp  
Deze taak gaat over de verschillende eilanden waaruit 
Indonesië bestaat. Onderzoek de verschillende eilanden 
zodat je aan het eind van deze taak kunt vertellen of ze 
allemaal bewoond worden en hoe de eilanden wat betreft de 

infrastructuur zijn opgebouwd. 
 
Opdracht 
Schrijf een artikel met een maximale omvang van 550 
woorden. De belangrijkste punten in dit artikel schrijf je dik 
gedrukt. Zorg dat je in het artikel onderstaande 
kernwoorden/zinnen beschrijft;  

 * uit hoeveel eilanden Indonesië bestaat en hoeveel er 
 daarvan bewoond zijn. 
 * Welke taal er op de diverse eilanden gesproken wordt. 
 * Hoe de infrastructuur op de diverse bewoonde en 

 onbewoonde eilanden is opgezet. 
 
Presenteer dit artikel via een PowerPoint aan de rest van de 

klas. Deze presentatie zet je op, op basis van de 
belangrijkste kernwoorden uit het artikel. Zorg dat in de 
presentatie een grafiek is opgenomen. En verder maak je 
gebruik van afbeeldingen die voorzien zijn van een korte  
begeleidende tekst.  
 

De PowerPoint presentatie kun je zien als een onderdeel van 
een online reisgids en wordt opgenomen in de klassikale 
internetsite over Indonesië. Anderen kunnen dan leren van 

jullie bevindingen en nuttige informatie opdoen voordat zij 
naar Indonesië op vakantie gaan. 
 
Schrijf verder drie toetsvragen over je onderwerp voor de 

toets Indonesië. Maak hierbij gebruik van de informatie die 
jullie in het artikel vermelden. De toetsvragen moeten 
meerkeuze zijn. 

 
Schriftelijk werk 
Schrijf een artikel van 550 woorden 
over je onderwerp en maak naar 
aanleiding van dit artikel een 

PowerPoint presentatie. De PowerPoint 
presentatie wordt verwerkt in een 
internetsite over Indonesië.  
Schrijf 3 vierkeuze toetsvragen over 
het onderwerp. Gebruik hiervoor de 
informatie uit het artikel als basis. 

In de planning hiernaast vind je de 
data waarop de verschillende 
onderdelen af moeten zijn.  
 
Geheugenwerk 
Aan het eind van deze taak heb je 
geleerd met welk betaalmiddel je in 

Indonesië betaald. Verder leer je wat 
backpakking is en met welke 
vervoersmiddelen toeristen zich 
kunnen verplaatsen. 

 
Naslagwerken 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesi 

%C3%AB 
 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_ 
van_eilanden_in_Indonesi%C3%AB 
 
- http://www.vakantieshop.nl/ 

indonesie/achtergronden/geografie/va
kantie.php  

Week 1; moment 1 
 
 
 
 

Inleiding project Indonesië, verdeling groepen en 
keuze deelonderwerp 

Week 1; moment 2 
 
 

 

 
 
 

Week 2; moment 1 
 

 
 
 
Verplichte conferentie over de vorderingen die 
jullie als groep tot nu toe gemaakt hebben  

Week 2; moment 2 

 
 
 
 
 
 

Week 3; moment 1 
 
 
 
 
Zorg dat je deze week kunt beginnen met het 

schrijven van jullie artikel 

Week 3; moment 2 
 
 
 

 
Keuze conferentie. Afhankelijk van de behoeftes. 
Intekenen via mededelingenbord.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst
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Gelijkwaardigheid 
Deze opdracht telt mee voor het werk van 6 weken 1 taak 
geschiedenis en 1 taak aardrijkskunde.  
Het opstellen van het artikel staat gelijk aan 2 taken stellen. 

De opdracht wordt beoordeeld door je klasgenoten die de 
PowerPoint presentatie zien.  
Je leerkracht beoordeelt de presentatie en het verslag. Tot 
slot beoordeel je je eigen werk. 
 
Samenhang 

Het schrijven van het artikel telt voor 2 taken taal.  
Het maken en presenteren van de PowerPoint geldt voor 5 
taken taal.  
 

 
Conferenties 
Over 6 weken komen alle groepen bij 
elkaar voor de presentaties van de 
verschillende PowerPoint presentaties.  

Een week daarop vind de toets over 
Indonesië plaats. 
Wanneer er tussendoor lessen gepland 
worden, dan wordt dit bekend 
gemaakt op het mededelingenbord. 
Houdt deze dus goed in de gaten. 

 
Mededelingenbord 
Bij het mededelingenbord kun je 
hulpbladen vinden over onder andere 
het maken van een PowerPoint 
presentatie. Verder zijn er hulpbladen 
over het schrijven van een artikel en 

het zoeken op internet. Maak hier 
gebruik van.  
Wanneer er lessen gehouden worden 
over dit onderwerp maakt je meneer 

of juf dit bekend op het 
mededelingenbord. Hierop kun je ook 
aangeven of je groep hier aan wil 

deelnemen.  
Daarnaast vind je hier algemene 
informatie over Indonesië.  
 

Week 4; moment 1 
 
 
 
 

 
 

Week 4; moment 2 
 
 

 

Verplichte conferentie over de vorderingen die 
jullie als groep tot nu toe gemaakt hebben.  
Afronden artikel en inleveren bij je leerkracht. 

Week 5; moment 1 
 

 
 
 
 
 

Week 5; moment 2 

 
 
 
 
Zorg dat je aan het eind van deze week je 
presentatie af hebt. 

Week 6; moment 1 
 
 
Verplichte conferentie: presentaties 
Inleveren toetsvragen 

Week 6; moment 2 

 
 
Verplichte conferentie: presentaties 

Week 7 

 
 
Toets Indonesië 

 


