
De leerlijn topografie biedt de verplichte Topo-300,  
plus extra uitdaging voor kinderen die dat aankunnen. 

De Leerlijn
• bestaat uit twee mappen: een voor niveau ABC (groep 4-6)   

en een voor niveau DEF (groep 7/8).
• is concentrisch opgebouwd. Dat wil zeggen, op elk niveau wordt 

de leerstof van het niveau ervoor herhaald en uitgebreid met 
 nieuwe lesstof.
• bevat meerdere coöperatieve en interactieve werkvormen voor betere beklijving.
• sluit aan op de aardrijkskundeprojecten van Alles-in-1, zo geven we betekenis aan 

plaatsen en gebieden. Elke map bevat kaarten voor alle vier de aardrijkskundeprojecten.

Flexibel inzetbaar
Werk je met een andere aardrijkskundemethode? Geen probleem! Onze leerlijn topografie 
is prima los inzetbaar.

Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1

www.alles-in-1.org

Speel topogalgje met de hele klas, topobingo met een 

groepje of houd een toporace met zijn tweeën. 

Met onze leerlijn topografie wordt topo leren een feest. 
©
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TIPkaart 2b - Topo met z’n tweeën

1. Dobbelstenen gooien

Wat heb je nodig? 

-  een topokaart

-  twee dobbelstenen

Doe het zo: 

Pak twee dobbelstenen.

Gooi om de beurt met één of twee dobbelstenen. 

Kijk naar het getal. 

Heb je niet gegooid? 

Dan noem jij de naam op van het getal dat is gegooid. 

Je kunt ook de letters op de kaart gebruiken:

 
1 = A      5 = E        9 = I

2 = B      6 = F      10 = J

3 = C      7 = G      11 = K

4 = D      8 = H      12 = L

Voorbeeld 1

Nynke gooit met twee dobbelstenen 3 en 5. 

Dat is samen 8.

Marije kijkt op de kaart. 

Ze zegt: ‘Acht is Den Haag.’

Voorbeeld 2

Nynke gooit weer 8.

Marije heeft 8 al gehad. 

Ze kiest daarom voor de H. 

Ze zegt: ‘H is Zuid-Holland.’



TIPkaarten en Topokaarten
• Iedere Topokaart bevat twee uitvoeringen. Op elke uitvoering staan dezelfde te leren  

topo-items, maar de nummering van de items verschilt. Zo voorkomen we dat de leerlingen 
nummers gaan leren.

• Iedere opdracht is stap-voor-stap beschreven op een TIPkaart, zodat leerlingen er zelfstandig 
mee aan de slag kunnen. 

Lesorganisatie
Er zijn verschillende organisatievormen mogelijk. Er zijn werkvormen voor individueel oefenen, 
werken in tweetallen, leren in groepjes en topo oefenen met de hele klas. Als leerkracht kun je 
de leerlijn topografie inpassen in de organisatie die jou op dat moment het beste past.

Wil je meer weten?
Bel of mail: 0224 214 745, info@alles-in-1.org.

Wil je meer weten?
Bel of mail: 0224 214 745, info@alles-in-1.org.
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TIPkaart 4a - Topo met de klas 

1.  Topoquiz - met wisbordjes

Wat heb je nodig? 

- een topokaart

- per kind een wisbordje

Doe het zo: 

1.   Kinderen bedenken in tweetallen quizvragen over de topokaart die ze die 

week leren. Ze maken quizvragen met multiple choice antwoorden. 

 Voorbeeld

 Wat is de hoofdstad van Gelderland?

  a. Groningen     b. Zwolle     c. Arnhem     d. ’s-Hertogenbosch 

2.   Houd de quiz. De kinderen die quizvragen gemaakt hebben, stellen de vragen 

aan de klas. De andere kinderen hebben ieder een wisbordje. Ze schrijven na elke 

vraag het antwoord op hun wisbordje en laten het aan de vragenstellers zien. 

2. Wandel - wissel uit

Wat heb je nodig? 

-  een leerkracht (of een kind als spelleider)

-  vragen over een topokaart (*)

Doe het zo: 

De kinderen verspreiden zich en lopen rond. De leerkracht of een kind is spelleider. 

Zodra de spelleider ‘Sta stil!’ roept, stoppen de kinderen en vormen een tweetal 

met het kind dat het dichtst bijstaat. De spelleider stelt een vraag en de kinderen 

wisselen hun antwoord uit. Vragen zijn bijvoorbeeld: Noem de hoofdstad van…, 

Aan welke rivier ligt…? Welk land ligt ten noorden van …? enzovoort.

(*)  als een kind de spelleider is, is het slim om alvast vragen te laten 

bedenken en die op te schrijven. Zo kan de spelleider snel de volgende 

vraag stellen en blijft de vaart in het spel.


