
het wad
Een deel van de zee dat bij laag water droog staat.

de grote rivieren
Zo noemen we de Neder-Rijn, de Waal en de Maas.

de rivierdelta
De plek waar een rivier in zee stroomt. Een delta heeft de vorm van een driehoek.

de polder
Een meer of een stuk zee dat is leeggepompt. En dat nu land is geworden.

de zeespiegel
De hoogte van het water van de zee.

de neerslag
Regen, sneeuw, hagel of mist.

de hoofdstad
De stad waar de regering van een land of provincie vergadert.

de provincie
Een deel van een land. Nederland heeft twaalf provincies.

de bevolkingsdichtheid
Het aantal mensen dat er gemiddeld woont in een gebied van 1 kilometer lang en 1 kilometer breed.

de beroepsgroep
Een groep van beroepen die iets met elkaar te maken hebben. Er zijn drie groepen: landbouw, 
industrie en diensten.

de diensten
Beroepen van mensen die anderen helpen, verzorgen of iets voor iemand doen.

de recreatie
Dingen die je voor je plezier in je vrije tijd doet.

de democratie
Een land waar de mensen zelf hun regering mogen kiezen.

de Tweede Kamer
Door ons gekozen mensen. Zij maken wetten en controleren de regering.

de minister
De baas van de groep mensen die moet uitvoeren wat de Tweede Kamer heeft besloten. Iedere 
minister zorgt voor een gedeelte van het bestuur van het land, bijvoorbeeld voor het onderwijs of 
voor het leger (de defensie).
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de handel
Het kopen en verkopen van spullen.

de doorvoer
Zo noemen we de spullen die we niet zelf gebruiken maar meteen vervoeren naar het buitenland.

de immigrant
Iemand die naar een ander land verhuist en daar gaat wonen en werken.
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