
het werelddeel
De wereld is ingedeeld in werelddelen. De werelddelen zijn: Europa, 
Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Afrika, Oceanië en Antarctica.

het gebergte
Een groep bergen.

de laagvlakte
Een gebied zonder bergen. Het gebied ligt ongeveer even hoog als de zeespiegel.

het klimaat
Het weer in een bepaald gebied over een langere tijd. Een klimaat heeft altijd bepaalde kenmerken, 
zoals hete zomers of juist zachte zomers.

het naaldbos
Een bos met naaldbomen. Naaldbomen kunnen goed tegen kou. In Noord-Europa zijn veel van dit 
soort bossen.

het loofbos
Een bos met loofbomen. Loofbomen zijn bomen die in de winter hun bladeren verliezen.

de vergrijzing
Er komen steeds meer mensen die ouder zijn dan 65 jaar. En er worden steeds minder baby’s 
geboren. De bevolking bestaat dus steeds meer uit oude mensen.

het geboortecijfer
Het aantal geboorten per 1000 inwoners.

het sterftecijfer
Het aantal sterfgevallen per 1000 inwoners.

de EU
Afkorting van de Europese Unie. De EU bestaat uit landen in Europa die samenwerken.

de lidstaat
Een land dat lid is van een organisatie, bijvoorbeeld de EU.

de euro
De munt die wordt gebruikt door een aantal landen die lid zijn van de EU.

het bestaansmiddel
Het beroep waarmee iemand de kost verdient.

de beroepsbevolking
Het deel van de bevolking van een land dat een baan heeft.

de visindustrie
Fabrieken waar vis wordt verwerkt.
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de energie
De kracht om iets te laten werken of om iets te verwarmen.

de energiebron
De bron die je gebruikt om energie op te wekken. Soms is de bron brandstof. Maar de bron kan ook 
wind, zon of water zijn. Of uranium.

de elektriciteit
Allerlei apparaten hebben elektriciteit nodig om te werken. Om elektriciteit te maken heb je een 
energiebron nodig.
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