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Verenigde Staten
Wie wordt de nieuwe president?

1Amerikaanse presidentsverkiezingen



Vragenronde
Waarover heb je wel al eens gehoord? Kruis aan.

❏ Columbus ❏ Donald Trump ❏ het Witte Huis

❏ kiesmannen en kiesvrouwen ❏ San Francisco ❏ stars and stripes

❏ Vrijheidsbeeld ❏ ‘nine-eleven’ ❏ Florida

❏ Barack Obama ❏ Big Mac ❏ Hillary Clinton

❏ Abraham Lincoln ❏ John F. Kennedy ❏ Justin Bieber

❏ Disney World ❏ Empire State Building ❏ Hollywood

❏ Washington D.C. ❏ NASA ❏ Elvis Presley

DO
EN

Kijk uit naar artikels in kranten, op het internet, in magazines … over de Verenigde Staten en de 
presidentsverkiezingen. Knip of print die uit. Houd de artikels bij in een map.

Reserveer in de map ook telkens een plaats voor de (extra) opdrachten die je tot een goed einde 
brengt.

M
EE

R 
W
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EN

Over de woorden en/of begrippen met een * vind je achteraan in dit dossier extra uitleg.

Hello! Ik heet 
Andrew en woon 
in de staat New 
York. Blij jou te 
leren kennen. 

Graag wil ik jou 
een en ander 
vertellen over 

mijn land.

En ik ben Chloe.  
Op 3 november weten 

we wie de nieuwe 
president wordt. Ik 

vind dit reuzespannend!  
O ja, ik woon in de 

staat Texas. Ook ik heb 
heel wat weetjes over 
de Verenigde Staten  

en … over de 
verkiezingen. Ben je er 

klaar voor?

In dit dossier kom je veel te weten over de Verenigde Staten van 
Amerika.
Dit komt goed uit, want de media staan vol met info over de 
presidentsverkiezingen.
Andrew en Chloe stellen bijzonder graag hun immens groot en 
machtig land voor. Ook zij zijn razend benieuwd wie huidig 
president Donald Trump opvolgt. Wordt het opnieuw Trump of 
krijgt Amerika een nieuwe president, Joe Biden?

Donald Trump
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Vraag je je af of 
de Verenigde 
Staten al lang 

bestaan? Hmm … 
Eigenlijk nog niet 

zo lang.

Wist je dat de indianen 
een belangrijke rol 

spelen in de 
geschiedenis van de VS? 

En Columbus ook?
Kom er hier meer  

over te weten!

Christoffel Columbus

In 1492 vertrokken we met de drie kleine zeilschepen de 
Nina, de Pinta en de Santa Maria vanuit Spanje. Ons doel was 
om een nieuwe zeeroute naar Azië te vinden om er specerijen*specerijen* 
en schatten vandaan te halen. Enkele maanden later kwam ik 
in Azië aan. Tenminste … dat dacht ik. Pas na mijn dood werd 
ontdekt dat ik op de Caribische eilanden*Caribische eilanden* voet aan wal zette. 

Inderdaad … Het was bij toeval dat ik Amerika ontdekte.

Het is Christoffel Columbus die de eer opstrijkt 
voor de ontdekking van Amerika in 1492.
Toch zijn het de Vikings* die er als eerste 
Europeanen neerstreken vermoedelijk rond het 
jaar 1000. Ze noemden het nieuwe gebied Vinland.
Zo’n 60 jaar geleden werden er resten van die 
Vikingnederzettingen en overblijfselen van een 
ijzersmederij gevonden.

Columbus vergist zich

Opdracht 1
Zoek vijf afbeeldingen die jou aan de Verenigde Staten doen denken.

Extra
In deze kaders vind je extra opdrachten. Durf je de uitdaging aan? 
Bespreek met een klasgenoot welke je maakt.

3Hoe het allemaal begon …



Terug in de tijd
In Noord-Amerika huisden honderden indiaanse volkeren. 
Elk volk sprak een eigen taal. Zo behoorden de Cheyenne, 
de Zwartvoeten en de Sioux tot de Prairie-indianen. 
Telkens wanneer ze op een andere plaats belandden om 
bijvoorbeeld op bizons te jagen, trokken ze hun tipi’s* op. 
Dan zijn er nog de Pueblo*. Ze kweken op hun velden 
onder andere pompoenen, bonen, maïs en tabak.  
Die tabak gebruikten ze voor in hun vredespijp*.

Reservaten

Vandaag de dag wonen nog altijd zo’n twee miljoen 
indianen in de VS waarvan om en bij 800 000 in 
reservaten*. 
In de ongeveer 300 reservaten leven de tientallen 
volkeren. Een bont allegaartje met elk hun eigen cultuur* 
en tradities.

Opdracht 2
Zoek naar uitleg of informatie over deze  
typische ‘indianenwoorden’:
wapiti – totempaal – mocassin –  
medicijnman – wampum. 
Vertel erover in eigen woorden.

Extra
Lijst een vijftal namen van indianenstammen op. Voeg er voor  
elke stam een weetje aan toe.
Ga op zoek naar info over deze bekende indianen: Geronimo, 
Manuelito en Manitoe.

Vraag je je af of 
er nog altijd 

indianen wonen? 

Yep! Ik hoor thuis 
bij de Apachen*Apachen*. 
Wij zijn de meest 
befaamde jagers 
en alom bekend 
als prima ruiters.

Ik ben een 
Navajo-indiaan. 
Niemand kan 
beter dekens 

weven dan onze 
vrouwen.

Weet jij vanwaar de 
naam ‘indiaan’ komt?

Als Columbus zo’n 500 jaar geleden 
in Amerika aankwam, dacht hij 
Indië te hebben ontdekt.  
Vandaar dat hij de bewoners van  
de Carib-stam en de Arawak -stam 
indianen noemde.
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Waar zou de 
naam ‘Amerika’ 
eigenlijk vandaan 

komen? 

Wij, Amerikanen, 
danken onze naam  
aan de Italiaanse 

ontdekkingsreiziger 
Amerigo Vespucci.

In de 15e en 16e eeuw varen Europeanen de wereldzeeën rond. Spanjaarden, Fransen, Nederlanders,  
Engelsen … Ze zijn op zoek naar nieuwe landen en vooral naar nieuwe rijkdommen.

Amerigo Vespucci
De Italiaanse ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci is het niet eens met de stelling dat 
het gebied dat we nu Zuid-Amerika noemen bij Oost-Indië hoort.  
Hij is ervan overtuigd dat Zuid-Amerika nog onbekend is voor de Europeanen.

In de 15e eeuw zorgt zijn bewering voor nogal wat opschudding. Later wordt dit 
grondgebied naar zijn naam genoemd.

Vooral Engelsen
Het zijn vooral Engelsen die over de oceaan naar het verre Amerika varen.

Zo vertrok omstreeks 1580 een groep van 117 mannen, vrouwen en kinderen vanuit 
Engeland richting Amerika, met als doel er een grote nederzetting* te bouwen.

Vanaf 1607 groeit het aantal Engelse kolonisten* heel snel. En niet veel later wordt de huidige Amerikaanse 
staat Virginia gesticht, de eerste Engelse kolonie in het verre Amerika.

Opdracht 3
Stel, je verhuist met jouw gezin naar een ver land. Welke voorbereiding tref je?  
Wat zou er fijn zijn aan deze nieuwe fase in jouw leven? Wat zou er helemaal niet 
leuk zijn? Welke spullen zou je zeker willen meenemen? Bespreek dit klassikaal.

Extra
Welke vergelijking kun je maken tussen de Engelse kolonisten en de 
vluchtelingen vandaag de dag?
Bespreek dit item in groep. Wie is de tijdbewaker? Wie leidt het 
gesprek? Wie maakt het verslag?
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Opdracht 4
Ga in groepjes op zoek naar 
afbeeldingen van 10 vlaggen van landen. 
Klaar?  
Maak per groep een top 3 van de 
mooiste vlaggen. Waarom vinden jullie 
die de mooiste?
Ontwerp daarnaast een nieuwe 
Belgische vlag. Presenteer jouw creatie 
aan de klas.
Reserveer voor de collectie en de 
ontwerpen een plaats in de 
verzamelmap.

Extra
Wanneer werd België onafhankelijk?  
Geef de volledige datum.
Wat was de aanleiding naar die onafhankelijkheid? 
Zoek op.

Nog meer Engelse kolonies
Ook Franse, Spaanse en Hollandse pioniers trokken grote nederzettingen op. Dit stond de Engelsen niet aan. 
De Engelsen hadden liever het hele land voor zich alleen. Zo vertrok in 1664 de Engelse zeemacht naar de 
Hollandse nederzetting Nieuw-Amsterdam. Ze eisten de Hollandse kolonie op voor de Engelse kroon.  
Even sputterden de Hollanders tegen, maar ze waren met te weinig om werkelijk weerstand te bieden. 
Meteen werd ook dit gebied een Engelse kolonie.

Maar …
De bevolking in de kolonies nam toe, de economie* 
bloeide en de kolonisten dreven handel met elkaar.  
Het Engelse koningshuis keek goedkeurend toe en 
besloot om extra belastingen te innen. Maar de 
kolonisten gingen niet akkoord met deze beslissing en 
kwamen in opstand. Op 4 juli 1776 riepen 13 voormalige 
Engelse kolonies de onafhankelijkheid uit.

Van 13 kolonies naar 50 staten
De Engelsen protesteerden hevig tegen de beslissing van 
de kolonisten. Er volgde een burgeroorlog* die enkele 
jaren duurde. Uiteindelijk plooiden de Engelsen en werd 
de nieuwe natie* erkend.

Wellicht wordt 
het je nu wel 

duidelijk dat het 
Engels de officiële 

taal is van de 
Verenigde Staten.

En mocht je ooit 
vergeten hoeveel 
staten ons land 
heeft, dan tel je 

het aantal sterren 
op onze vlag. 

Het zijn er 50. 
Tel je ook eens  
de strepen?
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Groei
In de jaren na de onafhankelijkheidsverklaring van 1776 groeide de natie. 
In 1803 werd Louisiana van de Fransen gekocht. En in 1848 veroverden de Amerikanen Texas en Californië van 
Mexico. In 1959 werd Hawaï als 50e staat aan de Verenigde Staten toegevoegd.

 
Daar zijn de cowboys
De Amerikanen – zo werden ze voortaan officieel genoemd – 
trokken alsmaar verder naar het westen. Overal namen ze 
hun kuddes mee. Hier en daar trokken ze ranches* op.

In 1860 besloten een aantal ruiters om brieven en pakjes van de ene ranch 
naar de andere te brengen. Ze noemden deze dienstverlening Pony Express.
Langs de weg werden afspanningen of herbergen gebouwd. Moest er een 
grote afstand worden afgelegd, dan konden de ruiters op adem komen in zo’n 
afspanning en er indien nodig van paard wisselen.

Stoere jongens
Buffalo Bill
Deze ruiter van de pakjesdienst legde soms afstanden van meer dan 500 km af. 
Zonder rustpauze. Later werkte hij voor de spoorwegen.  
Het verhaal doet de ronde dat hij elk jaar zo’n 400 bizons een kop kleiner maakte. 
Het vlees diende voor de arbeiders die de spoorwegen aanlegden.

Billy the Kid
Als 12-jarige boevencowboy stak hij in een saloon* een man neer. Als volwassene 
stal en moordde hij zodat hij een van de meest gezochte mannen werd. 

Opdracht 5
Zoek je mee naar uitleg of info over deze typische ‘cowboywoorden’?
mustang – sheriff – outlaw – stetson – lasso 
Stop de infofiche in de verzamelmap.

Extra
Ken je nog namen van bekende cowboys? Kun je er wat informatie 
over geven? Presenteer deze figuren aan de klas.

1900
1901

1890
1891

1880
1881

1870
1871

1860
1861

1850
1851

1840
1841

1830
1831

1820
1821

1810
1811

1800
1801

1790
1791

1780
1781

1770
1771

1910
1911

1920
1921

1930
1931

1940
1941

1950
1951

1960
1961

1970
1971

1980
1981

1776
VS onafhankelijk

1803
Louisiana

1848
Texas

Californië

1959
Hawaï

PASPOORT
Buffalo 

Bill

PASPOORT

Billy  
the Kid
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Opdracht 6
Vraag aan je grootouders of zij als kind cowboy- en indianenverhalen lazen. Kunnen zij vertellen over 
figuren als Old Shatterhand, Manuelito, Winnetou …? Neem notities en vertel erover voor de klas.
Bewaar de notities in je verzamelmap.

Extra
Kinderarbeid staat gelijk aan slavenarbeid. Akkoord of niet akkoord? Bespreek klassikaal. 
In welke landen is er vandaag de dag nog sprake van kinderarbeid? Hoe kan dit probleem worden opgelost?
Bespreek in groepjes. Wie is de tijdbewaker? Wie leidt het gesprek? Wie maakt het verslag? 
Reserveer in je verzamelmap een plaats voor het verslag.

Lange tijd werden de 
indianen in de strijd tegen 

de cowboys als de 
slechteriken aangezien. 

Dat is niet correct.

In december 
1890 greep in 

Wounded Knee de 
laatste grote 
strijd plaats 
tussen de 

indianen en de 
blanken. De Sioux 
werden zo goed 
als uitgeroeid.

Slechte bedoelingen
De cowboys trokken op ontdekking en zetten aanvankelijk een ruilhandel op met de indianen. Maar het duurde 
niet lang of de ze hadden ook een oogje op de grond van de inheemse* bevolking. Ze joegen de indianen weg 
en doodden hun bizons. Omdat de blanken over betere wapens beschikten, moesten de indianen wijken.  
Ze kregen veelal kleine, onvruchtbare gebieden toegewezen.

Noordelijke en zuidelijke staten
Doorheen de jaren werd duidelijk dat er grote verschillen waren tussen de noordelijke en de zuidelijke staten.  
In het noorden beleefde de industrie* hoogdagen, in het zuiden bloeide de landbouw en werden grote katoen- , 
suiker- en tabaksplantages aangelegd.

Slavernij leidt tot burgeroorlog
Op de plantages werkten zwarten die als slaven uit Afrika werden gehaald. In de 
noordelijke staten gingen na een tijdje stemmen op om de slavernij af te schaffen.  
De zuidelijke staten waren het daar niet mee eens.
Dat conflict bereikte een hoogtepunt toen de zuidelijke staten zich wilden losscheuren 
van de noordelijke staten. In 1861 brak een burgeroorlog uit. Het noorden won, dus de 
Verenigde Staten bleven één natie en … de slavernij werd afgeschaft.

8Strijd met de indianen



George Washington
Toen 13 kolonies in 1776 hun onafhankelijkheid uitriepen, werd George Washington 
aangesteld als opperbevelhebber van de opstandige troepen tegen Engeland.  
De strijd duurde zeven jaar. Op 30 april 1789 legde hij dan de ambtseed af op het 
balkon van Federall Hall in New York als eerste president van de Verenigde Staten  
van Amerika.

Ondertussen kende de VS al 45 presidenten of staatshoofden .

Abraham Lincoln
Abraham Lincoln werd in 1860 tot president van de 
Verenigde Staten verkozen. Hij was de 16e president  
van de VS en droomde van een hechte natie zonder  
verdeeldheid.

Opdracht 7
Wie was het eerste staatshoofd van België? 
Wat is het verschil tussen een koning en een 
president? Zoek op en bespreek.
Ook deze infofiche komt in je verzamelmap.

1e president

Plechtig zweer ik 
dat ik de grondwet 
van de Verenigde 

Staten in stand zal 
houden, beschermen 

en eren.

16e 
president

Extra
Meer weten over de slavernij? In de bibliotheek 
vind je wellicht informatieboeken die op jouw 
maat geschreven zijn. Een verhaal gelezen? 
Presenteer de inhoud van het boek aan de klas.

Voor miljoenen arme inwijkelingen leken de Verenigde Staten 
dé natie van de vrijheid en de rijke toekomst.

Maar dat was niet voor iedereen zo: de zwarten merkten daar 
niets van. Zij werkten immers als slaven op de uitgestrekte 
plantages van de zuidelijke staten.

Toen Abraham Lincoln in 1860 president werd, ijverde hij voor 
de afschaffing van de slavernij. De zuidelijke staten waren het 
daarmee niet eens en wilden niets meer met de VS te maken 
hebben. Er volgde een burgeroorlog. Lincoln nam dit niet. In 
1865 staakte het zuiden uiteindelijk de strijd. Lincoln schafte 
de slavernij af.

9Belangrijke presidenten



Franklin Roosevelt
Rond 1930 kreeg de economie over de hele wereld 
zware klappen. De werkloosheid veroorzaakte doffe 
ellende. Roosevelt dacht allerlei projecten uit om de 
mensen aan het werk te zetten. Hij vroeg de 
werkgevers de arbeiders een degelijk loon te geven.  
Zijn aanpak viel in de smaak bij zowel de blanken als de zwarten. 

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog* speelde hij een belangrijke rol.  
Dankzij de hulp van het Amerikaanse leger verloren de Duitsers en hun 
bondgenoten de oorlog.

Lincoln gaat 
de geschiedenis 

in als de 
president  

die in de VS  
de slavernij 
afschafte.

Opdracht 8
Sprokkel een drietal weetjes over Washington, Lincoln en Roosevelt. Wissel de weetjes met elkaar uit.
Bundel de info en voorzie een plaats in de verzamelmap.

32e 
president

Extra
Maak een lijst van de 45 presidenten van de Verenigde Staten. Steek je licht op bij de zoekmachine Google. 
Kies daarna één president waarover je meer informatie wil. Stel een infofiche samen en presenteer het 
aan je klasgenoten. Reserveer een plaats voor die infofiche in je verzamelmap.

LincoLn vermoord

President Abraham Lincoln werd in 

Washington vermoord. De 56-jarige president 

en zijn vrouw woonden in het Ford-theater 

het blijspel ‘Our American Cousin’* bij. 

Kort na 22 uur ging de auteur John Wilkes 

Booth naar de loge van de president. Hij opende de deur en wachtte 

op een moment in het stuk dat het publiek hardop lachte. Hij schoot 

de president in het achterhoofd. Vermoedelijk heeft de moord te 

maken met de afschaffing van de slavernij.

14 april 1865
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John F. Kennedy
Vlot in de omgang en welbespraakt, werd John Fitzgerald 
Kennedy al op 43-jarige leeftijd president van de VS.  
Hij gaat de geschiedenis in als de president die opkwam 
voor gelijke rechten voor de zwarte bevolking.

Een van zijn beroemde uitspraken is: ‘Medeburgers, vraag je niet af wat je land kan doen voor jou, maar vraag 
je af wat je voor je land kan doen.’

De wereld houdt de adem in
Toen in 1962 verkenningsvluchten vaststelden dat de Russen op het eiland Cuba, dichtbij de Verenigde Staten, 
een raketbasis* aanlegden, eiste Kennedy de onmiddellijke stopzetting. De hele wereld hield de adem in.  
Er werd gevreesd voor een atoomoorlog*. Enkele dagen later verwijderden de Russen de raketbasis.

Extra
Af en toe haalt Cuba het wereldnieuws. Sprokkel recente weetjes over Cuba.  
Presenteer jouw info aan de klas en steek de infofiche in de verzamelmap.

John F. Kennedy 
is een van de 
meest bekende 
presidenten van 
de Verenigde 

Staten.

John F. Kennedy doodgeschoten

Met het oog op de herverkiezing in 

1964 maakte Kennedy een rondrit in 

Dallas in een open limousine*.  

Hij was er te gast op de ranch van de 

vicepresident. Tijdens de rondrit in 

Dallas schoot een oud-militair de 

president neer. De scherpschutter schoot vanuit een 

schoolboekenmagazijn. Er volgde een groot onderzoek.

22 november 1963 Opdracht 9
Ga na bij je grootouders of zij 
zich nog iets herinneren over 
de moord op John F. 
Kennedy. Neem notities en 
deel jouw info met je 
klasgenoten. Bewaar de 
notities in je verzamelmap.

35e 
president
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Barack Obama
In de nacht van 4 op 5 november 2008 
is het snel duidelijk: Barack Obama 
wordt de eerste zwarte president van 
de Verenigde Staten. Als 44e president van de 
USA* zal hij zijn intrek nemen in het Witte Huis*. Niet alleen 
de Afro-Amerikanen*, maar ook jongeren en vrouwen gaven 
hem hun stem.

Zijn overwinningsspeech geeft hij in zijn thuisstad Chicago.

Na de oproep tot eenheid, richt de president zijn blik op de toekomst. 

De menigte juicht Obama toe 
en blijft ‘Yes, we can!’ luidkeels 
herhalen.

President Obama 
gaat de 

geschiedenis van 
de VS in als de 
eerste president 
met een donkere 

huidskleur.

44e president

Opdracht 10
Geef in de zoekmachine YouTube het item ‘Obama Victory Speech 2008’ in.  
Beluister de befaamde overwinningsspeech. Van wie won Obama in 2008?
En tegen wie nam hij het op in 2012? Zoek het op en maak notities.

Extra
Kom te weten wat Obama gedurende zijn presidentschap heeft verwezenlijkt. Presenteer dit aan  
je klasgenoten. Wat vind jij van de verwezenlijkingen? Heeft hij het goed gedaan volgens jou? 
Bespreek klassikaal. Stop de info in je verzamelmap.

Als iemand eraan twijfelt dat in de Verenigde Staten 
alles mogelijk is, dan hebben we vandaag het antwoord 
gegeven. Het is het antwoord van jong en oud, arm en 

rijk, Democraten*Democraten* en Republikeinen*Republikeinen*, zwart, blank, 
Spaanssprekend, Aziatisch, homo*homo*, hetero*hetero*, gehandicapt 
of niet … Wij zijn geen verzameling individuen*individuen*, wij zijn 
en zullen altijd de Verenigde Staten van Amerika zijn.

We hebben een lange weg afgelegd, maar nu komt er 
verandering in Amerika. De weg zal lang zijn en de klim steil. 

En als we twijfelen, of als mensen zeggen dat we het niet 
kunnen, dan willen we antwoorden met de woorden die ons 

geluk in een betere toekomst samenvatten: Yes, we can!

12Belangrijke presidenten



Immens groot
De Verenigde Staten beslaan bijna het hele Noord-
Amerikaanse continent*. Kijk het maar na in je atlas:  
van de Atlantische tot de Grote Oceaan, van Mexico tot 
Canada.

Grote verschillen
De 50 staten verschillen in grootte, aantal inwoners, klimaat, mentaliteit* … Zo is de staat Alaska bijna  
500 keer groter dan de kleinste staat Rhode Island. En in Barrow in de staat Alaska is de gemiddelde 
temperatuur -13 °C, terwijl de temperatuur in de staat Arizona soms oploopt tot meer dan 57 °C.

Opdracht 11
Maak een gelijkaardige infofiche over België.
Stop de infofiche in de verzamelmap.

Extra
Vergelijk België met de Verenigde Staten op basis van oppervlakte, inwonersaantal, talen … 
Reserveer voor die info een plaats in de verzamelmap.

Wist je dat ons 
land het derde 

grootste is van de 
hele wereld? In 

oppervlakte 
moeten we 

Rusland en Canada 
laten voorgaan.

Grootmacht
Met dank aan de uitgestrektheid, de industrie, de 
landbouw, de bevolking … heeft de VS ontzettend 
veel mogelijkheden. De Verenigde Staten vormen 
daardoor een absolute grootmacht. Net als China, 
Rusland, de Europese Unie, Japan … hebben ze 
over de hele wereld aanzien en macht.

In een notendop
Staatsvorm: federale republiek* van 50 staten

Oppervlakte: 9 887 675 km²

Inwoners: 332 miljoen

Hoofdstad: Washington D.C.

Talen: Engels (officiële taal), Spaans, Italiaans, 

Duits, Frans, Pools, Chinees …

Godsdiensten: protestantisme, 
rooms-katholicisme, jodendom …

Munteenheid: Amerikaanse dollar

Export*: energie, grondstoffen, 
voeding, elektronica, auto’s …

Import*: olie

Weet jij nog 
waarvoor de  
50 sterren  
op onze vlag 

symbool 
staan?

13Welkom in de grootmacht USA
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New York
In 1524 ontdekt de Italiaan Verrazzano het gebied waar later de staat 
New York zal verrijzen. Alsmaar meer mensen vestigen er zich. Later 
krijgen de Nederlanders er het voor het zeggen. Ze geven de stad de 
naam Nieuw Amsterdam. In 1664, na de verovering door de Engelsen, 
wordt de stad New York genoemd. Ondertussen is New York uitgegroeid 
tot een van de grootste steden van de wereld.

Het Vrijheidsbeeld is zodanig groot dat er geen enkele andere stad in de 
Verenigde Staten van op grote afstand zo herkenbaar is als New York. Het beeld  
is 46 meter hoog en met de sokkel erbij wordt dat 96 meter. Het beeld staat 
symbool voor de vrijheid, een van de kernwoorden van de Verenigde Staten.

De meest bekende groene long van New York 
is Central Park, waar duizenden eekhoorns 
jou verwelkomen.

Nee, de vele kantoorgebouwen raken  
de wolken niet. Vanwaar komt dan de 
naam ‘wolkenkrabber’? Het vlaggetje op 
de top van de scheepsmast werd vroeger 
een wolkenkrabber genoemd. Vandaar.

Het Empire State staat er al sinds 1931, 
telt 102 verdiepingen en is 381 meter 
hoog. Tientallen jaren was dit gebouw het 
hoogste kantoorgebouw van de wereld.

Opdracht 12
Laat via YouTube het lied New York van Frank Sinatra spelen.
Lijst de vijf hoogste gebouwen van de wereld op. Raadpleeg de zoekrobot. Situeer de locaties 
op een wereldkaart. Voorzie ook voor deze infofiche een plaats in de verzamelmap.
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Opdracht 13
Dit zijn eveneens grote steden in de Verenigde Staten: Los Angeles, Chicago, Houston, Dallas, 
Detroit, Memphis, Boston, Las Vegas, Cleveland, Philadelphia …
Over welke stad wil je meer weten? Situeer ze op de landkaart en verzamel informatie.  
Presenteer jouw weetjes aan de klas. Reserveer voor de info een plaats in je verzamelmap.

San Francisco
In 1776 stichten de Spaanse veroveraars het kleine dorp Yerba Buena dat later zal uitgroeien tot de wereldstad 
San Francisco. Een aardbeving in 1906, gevolgd door een verschrikkelijke brand, verwoest de stad. In drie jaar 
tijd rijst een nieuwe stad uit de grondvesten: San Francisco.

San Francisco wordt ook ‘de parel van de westkust’ genoemd of ‘de stad 
aan het water’. De stad ligt namelijk aan de Westkust van de Verenigde 
Staten in de staat Californië en is omgeven door water. 
De stad telt 43 heuvels en het centrum wordt overheerst door 
wolkenkrabbers. De straten die de lijnen van het landschap volgen, 
vormen een raster dat afloopt naar de zee.

Omwille van de vele heuvels wordt de stad 
doorkruist door een netwerk van trams, de 
‘cable cars’. Ze rijden de heuvels vlotjes op 
en af.

Een van de meest bekendste bruggen in de 
wereld bevindt zich in San Francisco: de 
roodgouden Golden Gate Bridge.

Dan is er ook nog de San Mateo Bridge 
die vier keer zo lang is als de Golden 
Gate Bridge.

In San Francisco bevindt zich Chinatown, een Chinese stad in de grootstad 
met – uiteraard na China – de grootste Chinese gemeenschap van de wereld. 
In San Francisco is 1 op de 5 bewoners van Aziatische afkomst.
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De spanning stijgt
In de Verenigde Staten slaat de kieskoorts 
toe.  
Op dinsdag 3 november weten we of Donald 
Trump herverkozen wordt of Joe Biden 
president wordt. Voor beide kandidaten 
worden het nog super drukke dagen. 
Ze reizen van hier naar daar, ontmoeten 
elkaar in debatten* en proberen nog zoveel 
mogelijk iedereen te overtuigen dat het met 
hem beter wordt.

Anders dan bij ons
De verkiezingen in de Verenigde Staten verlopen anders 
dan bij ons. Zo vinden er in de VS voorverkiezingen plaats. 
Deze voorverkiezingen, ook wel ‘primaries’ genoemd, 
moeten binnen de partijen de uiteindelijke kandidaat 
aanduiden. Die beslissing valt op de conventies* van de 
partijen. Het zijn de afgevaardigden van de 50 staten die 
uiteindelijk dé kandidaat zullen aanwijzen.

Opdracht 14
Verzamel informatie over de strijd tussen Donald Trump en Joe Biden. Neus hiervoor in 
kranten, nieuwssites op het internet, tijdschriften … Knip of print de artikels uit en houd ze bij 
in de verzamelmap.

Extra
Slaag je erin om via de media te achterhalen waarin Republikein Donald Trump verschilt in 
mening van de Democraat Joe Biden? Kun je een voorbeeld geven van wat Trump wil en Biden 
niet? En omgekeerd? Neem notities en vertel erover aan je klasgenoten. 
Reserveer voor de info een plaats in de verzamelmap.

Op 3 november weten we 
wie naar het Witte Huis 

mag: de Republikein  
Donald Trump of de 

Democraat Hillary Clinton. 

Het zijn spannende 
dagen. De hele wereld 
kijkt toe wie de 46e 

president van de 
Verenigde Staten 

wordt.

-  Om de vier jaar kiezen de Amerikanen hun president 
die maximaal 8 jaar in het Witte Huis vertoeft.

-  Barack Obama werd zowel in 2008 als in 2012 
verkozen als president van Amerika.

-  Donald Trump werd in 2016 verkozen tot president. 
Zijn tegenstandster toen was de Democraat Hillary 
Clinton. Je kent Trump vast wel door één van zijn 
ongewone uitspraken of door zijn gekke kapsel. In de 
vier jaar dat hij president was gebeurde dan ook nog 
heel wat. De uitbraak van Covid19, de opstanden tegen 
politiegeweld met de Black Lives Matter-beweging, 
de verdere opwarming van het klimaat, bosbranden in 
Californië ... er zijn heel wat uitdagingen voor de 
huidige en nieuwe president van Amerika.
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Stap voor stap
Hoe kun je president van de Verenigde Staten worden? 
Niet iedereen kan zich kandidaat stellen. 
Er zijn drie voorwaarden.

1 Je bent geboren in de Verenigde Staten.
2 Je bent minstens 35 jaar oud.
3 Je woont minstens 14 jaar in de Verenigde Staten.

Republikeinen
De Republikeinse 
Partij wil minder 
macht voor de 
afzonderlijke staten 

en meer macht voor de regering in Washington. De Republikeinen 
nemen het vooral op voor de rijke Amerikanen. Ze gaan voor een sterk 
leger en willen dat wie talent heeft en rijk is alle kansen krijgt om het 
in zijn of haar leven waar te maken. Donald Trump is dé kandidaat.

Democraten
De Democratische Partij wil dat elke staat zoveel mogelijk zelf 
beslissingen neemt. De Democraten zetten zich vooral in voor de arme 
bevolking en voor de zwarten. Ze zijn bekommerd om de sociale 
voorzieningen* en willen dat iedereen recht heeft op bijstand van  
de overheid.  
Joe Biden is  
dé kandidaat.

In de Verenigde Staten zijn er maar 
twee grote partijen: de Republikeinen 
en de Democraten. Kleine partijen 
maken geen schijn van kans.

Tijdens de voorverkiezing stemmen de 
Amerikanen niet alleen op een partij, 
maar ook op de persoon die naar hun 
mening president moet worden.

Opdracht 15
Lijst de Vlaamse politieke partijen op. Wie leidt elk van die partijen? Maak hiervoor gebruik  
van de zoekrobot. Stop de lijst in je verzamelmap.

Extra
Ga na of deze presidenten bij de Democratische of de Republikeinse Partij hoorden. 
Franklin Roosevelt – Richard Nixon – John. F. Kennedy – Jimmy Carter – Ronald Reagan – 
George W. Bush – Bill Clinton – Barack Obama - Donald Trump.
Vergelijk jouw antwoord met dit van enkele klasgenoten. Stuur bij indien nodig. Voorzie voor de 
info een plaats in de verzamelmap.

Voldoe je aan de voorwaarden en ben je kandidaat? Je maakt het meeste kans op succes als je je aansluit bij een grote partij. Pas dan kun je voldoende 
aanhangers voor je winnen, alsook de miljoenen dollars verzamelen om de campagne te helpen betalen.

Donald Trump

Joe Biden
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De kandidaten
Binnen elke partij stellen meerdere personen zich kandidaat. Hoe 
groter het budget* waarover ze beschikken, hoe meer aanhangers, 
hoe groter de kans dat hij of zij als een ernstige kandidaat wordt 
beschouwd.

Voorverkiezingen
In heel wat staten houden de partijen voorverkiezingen, de primaries*. In het begin voeren de kandidaten binnen 
de partij campagne tegen elkaar. Het duurt meestal niet lang of een aantal kandidaten geven er de brui aan.  
Ze trekken zich terug en geven meteen mee wie ze in de campagne zullen steunen. De partijen willen van de 
burger weten welke kandidaat zij in het Witte Huis willen.

Afgevaardigden
Niet alleen de stem van de burger is belangrijk. 
Voor elke kandidaat komt het erop aan zoveel 
mogelijk afgevaardigden* achter zich te krijgen. 
Zij zullen immers elke staat vertegenwoordigen. 
Op de conventies maken de afgevaardigden hun 
definitieve keuze.

Partijvergadering
In de staten waar geen voorverkiezingen worden gehouden, worden er lokale partijvergaderingen 
georganiseerd, ook al eens de caucuses* genoemd. Niet de burger, maar de lokale partij zelf beslist wie naar 
de conventies gaat.

Het duurt niet 
lang vooraleer 
verschillende 
kandidaten 
afhaken.

Opdracht 16
Vraag je ouders, grootouders, leerkrachten, buren … of zij de Amerikaanse verkiezingen 
volgen. Weten ze wanneer de Amerikanen naar de stembus gaan? Ga na hoe groot de 
interesse is bij hen. Volgen ze het op de voet? Naar wie gaat hun voorkeur uit? Waarom? 

Extra
Breng de resultaten in beeld. Hoe groot is het percentage van het aantal ouders en/of 
grootouders die interesse hebben voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen?  
Wie zouden zij kiezen? En waarom? Reserveer voor deze info een plaats in je verzamelmap.

Na een tijdje werd het 
duidelijk dat dé 

presidentskandidaat bij de 
Democraten Joe Biden was. 

Bij de Republikeinen 
scoorde Donald Trump  
het hoogst. Niets staat 
evenwel vast tijdens 

voorverkiezingen. Ook dit is 
al een spannende strijd.

Het Witte Huis in Washington
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Tijd voor de conventies
Meestal op een aparte datum houden zowel de Republikeinse 
Partij als de Democratische Partij elk een conventie met  
het oog op de presidentsverkiezing. Op de conventies komen 
de afgevaardigden van de 50 staten samen. Deze 
vertegenwoordigen de kandidaten per partij. Het zijn er heel 
wat. Het grote moment breekt aan: er wordt beslist over de 
nominatie*. Wie wordt dé presidentskandidaat voor de 
Democraten? Wie voor de Republikeinen?

De kandidaat die de meerderheid haalt, wordt de presidentskandidaat. Bij de Democraten werd het Joe Biden, 
bij de Republikeinen Donald Trump. Opmerkelijk is dat Donald Trump op de eerste dag van de Republikeinse 
conventie al genomineerd werd tot presidentskandidaat.

Tijd voor de debatten
Na de conventies nemen de twee kandidaten het tegen elkaar op in debatten. Inmiddels maken de kandidaten 
bekend wie vicepresident* wordt als hij naar het Witte Huis mag. Donald Trump kiest voor Mike Pence, Joe 
Biden wil met Kamala Harris in zee.

Elke kandidaat 
kijkt met 

spanning uit naar 
de conventie van 

zijn partij.

De Republikeinse conventie vond 
plaats van 24 tot 27 augustus 2020.  
De Democratische was van 17 tot  
20 augustus 2020.

Opdracht 17
Vergelijk jouw resultaten van opdracht 16 met de meest recente peiling die werd gehouden in de VS. 
Bereken het percentage van beide kandidaten. Wat valt er op? Wie wint met hoeveel verschil? 
Stop de info in de verzamelmap.

Extra
Zoek naar enkele artikels die de laatste peiling bespreken. Waarom staat 
net die kandidaat voor in de peiling? Bewaar de resultaten in de map.

De conventies verlopen 
bijzonder feestelijk. De 

afgevaardigden zwaaien met 
vlaggen, sommigen hebben 
een eigen muziekkorps mee. 
Weer anderen dossen zich 

uit met de vreemdste petten 
en hoeden. Ze juichen, 
dansen en springen.

Mike Pence Kamala Harris
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Verkiezingen op 3 november
3 november 2020 wordt voor de Verenigde Staten 
een super belangrijke dag. Eindelijk weet de hele 
wereld wie dan als 46e president van de VS … voor  
vier of acht jaar, naar het Witte Huis mag.

Kiesmannen en –vrouwen
Elke inwoner van de Verenigde Staten ouder dan 18 jaar geeft op 3 november zijn of haar stem niet 
rechtstreeks aan de presidentskandidaat, maar aan een kiesman of kiesvrouw*. Zowel de Democratische als 
de Republikeinse Partij stelt de lijst van kiesmannen en –vrouwen samen.

Hoe groter de staat, hoe meer kiesmannen en –vrouwen. Zo is de grootste buit binnen te halen in Californië 
met 55 kiesmannen en kiesvrouwen.

De presidentskandidaat die in een staat de meeste stemmen behaalt, 
krijgt meteen alle kiesmannen en –vrouwen van die staat achter zijn of 
haar naam. In totaal zijn er 538 kiesmannen en –vrouwen.  
Er zijn 270 stemmen nodig voor een meerderheid.

Hoewel de stemmen pas officieel door het 
Congres* worden vastgesteld op 6 januari 
2021, weten we al na de stemming op 
3 november wie de nieuwe president 
wordt. Dit komt omdat de kiesmannen en 
kiesvrouwen vóór de verkiezingen al hun 
voorkeur bekend maken en is het officieel 
vaststellen van de president een 
formaliteit.

Op 20 januari legt de nieuwe president de eed af en neemt zijn intrek in het 
Witte Huis in Washington.

Opdracht 18
Is er bij jullie een klasverantwoordelijke? Ja? Nee? Bespreek in groepen welke taken hij of zij op 
zich kan nemen. De verslaggever kopieert het verslag voor de klasgenoten.
Stop het verslag in je verzamelmap.

Extra
Organiseer de verkiezing van een klasverantwoordelijke. Vraag toestemming aan de juf of de 
meester. De verslaggever kopieert het verslag van het verloop voor de klasgenoten.
Reserveer voor het verslag een plaats in je verzamelmap.

De media over de hele 
wereld volgen de 

kiesstrijd tussen Donald 
Trump en Joe Biden op 
de voet. Voorlopig heeft 
Joe Biden wat voor - 
sprong, maar dat kan 
nog veranderen tot op 
het laatste ogenblik. 
Razend spannend!
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Op zijn Zweeds

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Met de letters uit de 
genummerde hokjes kun je 
een begrip samenstellen.

Dien je in om 
president te worden Deel

Een van de 50 
staten van de VS Leven in reservaten

Voornaam  
president Obama Deel van een schip

Ezelgeluid

Doet gek
Maakt deel uit  
van een partijEn dergelijke 

(afkorting)

Marterachtig dier
Streling

Centiliter 
(afkorting)

Binnen
Autokenteken 
Zwitserland

Onbenullig  
iemand

Lofbetuiging

Wat je verdient

Midden-Oosten

Niet rijk Ga je ...
op reis naar  

de VS?Duitse 
jongensnaam

Meisjesnaam

… was eens

United States 
(afkorting) 5de letter  

van het alfabet Wees gegroet Mij Lichaamsdeel (mv)
Heden

Vreselijke 
gebeurtenis

Muzieknoot
Niet fit

Niet dichtbij

26ste letter  
van het alfabet Meisjesnaam

Zonder kinderen 
(afkorting)

Heb je dit niet …?
Bevestiging

ons inziens

Deel van de schoen Jij

Een van de 538 …

1

18

6 12 17

3

2

4 19

15 10 8

13

5

14

9

16

11

7

20
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Zes is troef
Mc

70
Was

48
hing

84
Do

52
ton D.C.

18
nald

98

is
36

Trump
74

de
60

van
38

het
58

hoofd
78

Witte
64

stad
72

Huis
28

van
96

de
12

New
32

Ver
90

York
76

Dal
116

enig
60

las
20

de
24

bizon
46

Sta
30

cow
94

boy
34

ten
42

vlag
44

Kleur de hokjes 
met een veelvoud 

van 6. Noteer 
wat je leest.

Letters tellen
Doorstreep de letters die drie keer voorkomen. Met de overgebleven letters vorm je een woord.  
Noteer een zin met dat woord.

✎ ____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

✎ _____________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

.   .   .    .    .    .    .    .    .a    m    d    n     m

k    e    k     g    i     z
c     r     d      d      z

r     o     a      r     g    n    k 
g      

v
    t    m    e     z   a

Duo’s
Wat hoort bij elkaar? Verbind.

 Donald ❍ ❍ kiesmannen en kiesvrouwen
 3 ❍ ❍ Joe
 Democraten ❍ ❍ staten
 50 ❍ ❍ vicepresident
 Obama ❍ ❍ Donald
 Mc ❍ ❍ Trump
 president ❍ ❍ Republikeinen
 538 ❍ ❍ Barack
 Biden ❍ ❍ november 2020
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Kruisende woorden
Vul het kruiswoordraadsel in. Vorm met de letters uit de genummerde hokjes een nieuw woord.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1

2 7

3

4 4

5

6 2 5

7 8 3

8

9

10 6 9

Van links naar rechts
1 presidentskandidaat voor de Republikeinen – één van 

de 50 staten van de Verenigde Staten
2 ..... Bin Laden werd als leider van een terreurgroep 

door de Amerikanen opgepakt – één van de vier 
magen van de koe

3 groep die heel hecht is – muzieknoot – vader
4 laatstleden (afk.) – stad in Vlaams-Brabant
5 West-Vlaamse stad met oorlogsverleden – achteraf
6 nummer (afk.) – verbond
7 stappen – schrijfgerief
8 grootvader – noordoosten
9 Engelse benaming voor NAVO – nonkel
10 Joe Biden hoort thuis bij de Democratische Partij. 

Hij is een … .

Van boven naar onder
1 familienaam van een ex-president (Democraat)
2 voertuig op wieltjes – smalle weg
3 United States of America (afk.) – Engels voor ‘brug’.
4 bekend persoon die zich inzette voor de zwarte bevolking in Zuid-Afrika: Nelson … –  

Openbaar Ministerie (afk.)
5 medeklinkers uit ‘Pim’ – ingenieur (afk.) – voorbij
6 100 m² – Frans lidwoord – Ontmoetingscentrum (afk.)
7 maakt deel uit van de West-Vlaamse stad Diksmuide – insect met schild
8 hectoliter (afk.) – uitstap – moeder
9 boomsoort – ontkenning
10 familienaam 44e president van de Verenigde Staten – vrucht

1 2 3 4 5 6 7 8 9

a = u, 
e = a, 
i = e, 
o = i 

en u = o 

Vreemde taal
Wat lees je hieronder? Gebruik de tip van Andrew.  
Noteer daarna de zin.

On ilk ven di 50 stetin ven di Virinogdi Stetin niimt di guavirniar iin bilengrijki pleets on.

✎ ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Woordzoeker
Zoek deze woorden in alle richtingen in het rooster. Markeer ze. 

US – Clinton – Obama – indiaan – cowboy – Colombus – VSA – McDonald – Buffalo Bill –  
USA – Biden – San Francisco – Washington – New York – VS – Trump 

N O T G N I H S A W
V B E N … W C I O E
S C I W O R O D B T
O L D D E N L I A E
C I U W E E O D M L
S N P R E N M L A L
I T A S U S B A I I
C O K D E N U N T B
N N N R V A S O N O
A D E A O V E D R L
R E N I A Y G C D A
F E V S A I W M S F
N T A U S T D E E F
A N P M U R T N N U
S C O W B O Y ? I B

Rekenslang
Los de oefening op tot het einde van de slang. Waarnaar verwijst de uitkomst? Noteer.

12 x 12 : 3 + 27 : 5

x 10

+ 12 : 4 – 38

x 10

: 2 + 69 x 2

Het getal verwijst naar het aantal  _______________________________________________________________.

Omkring de overgebleven 
letters en noteer deze 

achter elkaar. Wat lees je?

✎ _________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Wat denk jij? Wat is jouw mening? Noteer.

✎ _________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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Letterdoos
Oeps! De klinkers zijn verdwenen. Vul ze aan. Lees daarna de zin luidop.

D__       pr__s__d__ntsk__nd__d____t       m____t       v__ld____nd__       k____sm__nn__n   

__cht__r       z__ch       kr____g__n       __m       pr__s__d__nt       t__       w__rd__n.

Tegenstellingen
Zoek voor elk woord het tegengestelde.

nee . .

lang . . . .

krom . . . . .

kalm . . . .

uit . .

dik . . .

oneven . . . .

yes . .

✎ ________________________________________________

Wat lees je  
onder de pijl?
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Markeer telkens het correcte antwoord op de quizvragen.
Noteer daarna de juiste woordgroepen in het rooster.

1. In welk jaar heeft ontdekkingsreiziger Christoffel  
Columbus Amerika ontdekt?

	 ❏	 in 1500 (Hil)
	 ❏	 in 1492 (Om)
	 ❏	 in 1302 (Van)

2. Welke is geen indianenvolk?
 ❏  Vueblo (de)
 ❏  Cheyenne (la)
 ❏  Sioux (uit)

3. Wat kunnen de vrouwen van de Navajo-indianen bijzonder goed?
 ❏  dekens weven (vier)
 ❏  tentenzeilen maken (ry)
 ❏  potten bakken (mo)

4. De naam ‘Amerikaan’ is afgeleid van …
 ❏  de rivier de Amazone. (Clin)
 ❏  de naam van een schip waarmee Columbus reizen maakte. (cra)
 ❏  de naam van de ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci. (jaar)

5. In 1607 wordt de eerste Engelse kolonie gesticht. Welke Amerikaanse staat wordt dit later?
 ❏  Texas (ton)
 ❏  Virginia (vindt)
 ❏  Dallas (ten)

6. 4 juli 1776 is voor de Verenigde Staten een belangrijke datum. Waarom?
 ❏  13 voormalige kolonies roepen de onafhankelijkheid uit. (in)
 ❏  De Hollanders noemen hun nederzetting New York. (of)
 ❏  Het Engelse koningshuis schaft de belastingen af. (de)

7. Hoe luidt de naam van de pakjesdienst die van ranch tot ranch trekt?
 ❏  Pony Express (de)
 ❏  Indian Express (Re)
 ❏  Cowboy Express (con)

8. Welke man bestaat niet?
 ❏  Buffalo Bill (pu)
 ❏  Bill Banditos (VS)
 ❏  Billy the Kid (het)

9. Wat was het grote verschil tussen de noordelijke en de zuidelijke staten?
 ❏  In de noordelijke staten waren er constant rellen. (bli)
 ❏  In het noorden beleefde de industrie hoogdagen, in het zuiden werden grote plantages aangelegd. (een)
 ❏  In de zuidelijke staten kregen alsmaar meer roversbendes het voor het zeggen. (niet)

10. In 1861 breekt een burgeroorlog uit. Wat was de aanleiding?
 ❏  De zuidelijke staten wilden zich afscheuren van de noordelijke. (groot)
 ❏  De noordelijke staten wilden zich afscheuren van de zuidelijke. (kei)
 ❏  De slaven kwamen in opstand. (een)

11. Hij was de eerste president van de Verenigde Staten.
 ❏  Abraham Lincoln (nen)
 ❏  Franklin Roosevelt (de)
 ❏  George Washington (spek)
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12. Welke president schafte de slavernij af?
 ❏  Franklin Roosevelt (van)
 ❏  Abraham Lincoln (ta)
 ❏  John F. Kennedy (is)

13. President John F. Kennedy is bekend voor deze belangrijke uitspraak:
 ❏  ‘Yes, we can!’ (doen)
 ❏  ‘Ik heb een droom …’ (de)
 ❏  ‘Vraag je af wat je voor je land kunt doen!’ (kel)

14. Barack Obama is de eerste zwarte president van de USA. Wat is zijn thuisstad?
 ❏  Chicago (plaats:)
 ❏  Philadelphia (stem:)
 ❏  Houston (aan:)

15. De grootste staat van de USA in oppervlakte is Alaska. De kleinste?
 ❏  Maryland (nald)
 ❏  Connecticut (in)
 ❏  Rhode Island (de)

16. Hoe wordt San Francisco niet genoemd?
 ❏  de parel van de oostkust (presi)
 ❏  de stad aan het water (Trump)
 ❏  de parel van de westkust (het)

17. Op 3 november 2020 kiezen de Amerikanen een nieuwe president. Het wordt opnieuw Donald Trump of 
Joe Biden. De hoeveelste president wordt het?

 ❏  de 45e (wordt)
 ❏  de 46e (dents)
 ❏  de 47e (Witte)

18. Democraten en Republikeinen zijn niet gelijk. Wat is typisch voor de Democraten?
 ❏  Ze nemen het vooral op voor de rijke Amerikanen. (de)
 ❏  Ze gaan voor een sterk leger. (Huis)
 ❏  Ze willen dat elke staat zoveel mogelijk zelf beslissingen neemt. (ver)

19. Een ander woord voor de voorverkiezingen is …
 ❏  conventies. (stem)
 ❏  primaries. (kie)
 ❏  caucuses. (New)

20. Hoe heet de bijeenkomst waarop dé presidentskandidaat van zowel de Democraten als de Republikeinen 
wordt bekendgemaakt?

 ❏  het Congres (ming)
 ❏  het conclaaf (York)
 ❏  de conventie (zing)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

28Quiz



Tijd over? Zoek het uit
Op zijn Zweeds

Dien je in om 
president te worden K

Deel

P Een van de 50 
staten van de VS O Leven in reservaten IVoornaam  

president Obama Deel van een schip

B A R A C K Ezelgeluid N

Doet gek

N A R Maakt deel uit  
van een partij L I DEn dergelijke 

(afkorting)

E D Marterachtig dier T
Streling

A A ICentiliter 
(afkorting)

Binnen

I N Autokenteken 
Zwitserland C H Onbenullig  

iemand A
Lofbetuiging

O D E
Wat je verdient

L O O N
Midden-Oosten

Niet rijk

A R M
Ga je ...

op reis naar  
de VS?

M E EDuitse 
jongensnaam

O T T O
Meisjesnaam

A N N
… was eens

United States 
(afkorting) U S 5de letter  

van het alfabet E Wees gegroet Mij Lichaamsdeel (mv)
Heden

N U Vreselijke 
gebeurtenis D R A M A

Muzieknoot

R E Niet fit
Niet dichtbij

V E R26ste letter  
van het alfabet Meisjesnaam

Z Zonder kinderen 
(afkorting)

Heb je dit niet …?

M E E Bevestiging M
ons inziens

Deel van de schoen Z O O L Jij J E

Een van de 538 … K I E S M A N

1

18

6 12 17

3

2

4 19

15 10 8

13

5

14

9

16

11

7

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P R E S I D E N T S K A N D I D A T E N
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Zes is troef
Washington D.C. is de hoofdstad van de Verenigde Staten.

Duo’s
Donald Trump – 3 november 2020 – Democraten Republikeinen – 50 staten – Obama Barack – Mc Donald – 
president vicepresident – 538 kiesmannen en –vrouwen – Biden Joe

Letters tellen
conventie
bv. Elke partij houdt een conventie met oog op de presidentsverkiezing. 

Kruisende woorden

Vreemde taal
In elk van de 50 staten van de Verenigde Staten neemt de gouverneur een belangrijke plaats in.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1

2 7

3

4 4

5

6 2 5

7 8 3

8

9

10 6 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9P R E S I D E N T

T R U M P O H I O
O S A M A L E B

C L A N R E P A
L L D I E S T M
I E P E R E R N A
N R L U N I E
T G A A N P E N
O P A L T N O
N A T O O O M O

D E M O C R A A T
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Woordzoeker
En … Wie wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten?

N O T G N I H S A W
V B E N … W C I O E
S C I W O R O D B T
O L D D E N L I A E
C I U W E E O D M L
S N P R E N M L A L
I T A S U S B A I I
C O K D E N U N T B
N N N R V A S O N O
A D E A O V E D R L
R E N I A Y G C D A
F E V S A I W M S F
N T A U S T D E E F
A N P M U R T N N U
S C O W B O Y ? I B

Rekenslang

12 x 12 144 : 3 48 + 27 75 : 5 15

x 10

40 + 12 28 : 4 112 – 38 150

x 10

400 : 2 200 + 69 269 x 2 538

Het getal verwijst naar het aantal kiesmannen en kiesvrouwen.

31Oplossingen



Letterdoos
De presidentskandidaat moet voldoende kiesmannen achter zich krijgen om president te worden.

Tegenstellingen
ja – kort – recht – boos – in – dun – even – no 
➝	Joe Biden

Quiz
 1 in 1492
 2 Vueblo
 3 dekens weven
 4 de naam van de ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci
 5 Virginia
 6 13 voormalige kolonies roepen de onafhankelijkheid uit.
 7 Pony Express
 8 Bill Banditos
 9 In het noorden beleefde de industrie hoogdagen, in het zuiden werden grote plantages aangelegd. 
 10 De zuidelijke staten wilden zich afscheuren van de noordelijke. 
 11 George Washington
 12 Abraham Lincoln
 13 ‘Vraag je af wat je voor je land kunt doen!’
 14 Chicago
 15 Rhode Island
 16 de parel van de oostkust
 17 de 46e
 18 Ze willen dat elke staat zoveel mogelijk zelf beslissingen neemt.
 19 primaries
 20 de conventie

Om de vier jaar vindt in de VS een groot spektakel plaats: de presidentsverkiezing.

32Oplossingen



afgevaardigde een vertegenwoordiger 
In het ‘Huis van Afgevaardigden’ in de Verenigde Staten zetelen 435 leden. 
Je kunt het ‘Huis van Afgevaardigden’ vergelijken met het Parlement in ons 
land.

Afro-Amerikaan een Afrikaanse Amerikaan of Zwarte Amerikaan met Afrikaanse afkomst
In de Verenigde Staten wonen er zo’n 85 miljoen Afro-Amerikanen.

Apache indiaan uit het zuidwesten van de Verenigde Staten
De Apachen voerden strijd met o.a. de Spanjaarden en de Mexicanen die 
hun grondgebied probeerden in te palmen.

atoomoorlog kernoorlog, oorlog met atoomwapens
In 1962 dreigde een atoomoorlog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde 
Staten toen de Russen op Cuba raketten met een kernlading installeerden.

budget het bedrag dat je kunt besteden om bijvoorbeeld een project te realiseren

burgeroorlog strijd tussen partijen, groepen … binnen een land
De Amerikaanse Burgeroorlog duurde van 1861 tot 1865. De Zuidelijke 
Staten wilden zich afscheuren van de Noordelijke Staten.

Caribische eilanden behoren tot de Caraïben
Het gebied bestaat uit o.a. de Caraïbische Zee. De naam komt van de 
Cariben, een indianenvolk dat in het gebied leefde in de tijd van de komst 
van de Europeanen en maakt deel uit van Noord-Amerika.

caucus bijeenkomst van leden van een politieke partij
Tijdens de caucus in de aanloop naar het zoeken naar de geschikte 
presidentskandidaat wordt er in het openbaar gestemd.

Congres bestaat uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat
In het Congres worden de wetten van de Verenigde Staten gemaakt.

continent een aantal landen samen die met andere groepen landen verbonden zijn 
Op aarde zijn dat Eurazië (werelddelen Azië en Europa), Afrika, Noord-
Amerika, Zuid-Amerika, Antarctica en Australië.

conventie overeenkomst
In de Verenigde Staten werd tijdens de partijconventie van de 
Democratische Partij Joe Biden aangewezen als de presidentskandidaat. 
Bij de Republikeinse Partij was dat Donald Trump.

cultuur alle dingen die mensen denken, doen en hebben zoals gewoonten en 
gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en 
voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken …
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debat discussie in het openbaar
De presidentskandidaten Trump en Biden treden enkele keren met elkaar 
in debat vóór de verkiezing.

Democraat hoort thuis bij de Democratische Partij
President Obama, de voormalige presidentskandidaat Hillary Clinton en 
Joe Biden zijn Democraten. Democraten willen dat de bevolking inspraak 
heeft in het beleid van het land.

economie houdt zich bezig met wat mensen nodig hebben, bestudeert het maken 
van producten, het verbruik en de verspreiding ervan

export het uitvoeren van producten naar andere landen
De Verenigde Staten voeren o.a. motorvoertuigen, vliegtuigen, ijzer, staal, 
elektronische apparatuur … uit.

federale republiek regeringsvorm die de regeringen in de verschillende delen van het land 
overkoepelt
De president van de VS staat aan het hoofd van de federale republiek.  
In elk van de 50 staten neemt een gouverneur de leiding van zijn eigen 
regering.

hetero wie zich aangetrokken voelt tot het andere geslacht

homo wie zich seksueel aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht

import het invoeren van producten uit andere landen
De Verenigde Staten voeren o.a. ruwe olie in.

industrie maakt deel uit van de economie, het vervaardigen van producten, bedoeld 
voor het binnen- en/of buitenland

inheems van het eigen land

kiesman en –vrouw mannen en vrouwen die een Partij vertegenwoordigen bij de verkiezing
In de Verenigde Staten wordt de president niet rechtstreeks gekozen door 
de bevolking. Op de dag van de verkiezingen wordt een kiescollege van 538 
kiesmannen en –vrouwen gekozen. De kandidaat van de meerderheid van 
het kiescollege wordt de nieuwe president.

kolonist wie gaat wonen in een kolonie, een nederzetting in een ander land
Het is meestal iemand die als een van de eersten een bepaald gebied 
betreedt.

limousine grote, luxe auto met afscheiding tussen de bestuurder en de achterbank

mentaliteit manier van denken, van zijn, van handelen
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natie grote groep mensen die samen in een land wonen, het volk van een land

nederzetting gebied waar zich voor het eerst mensen vestigen

nominatie de benoeming, het aanduiden van de kandidaat
Tijdens de conventie van de Democraten ging de nominatie naar Joe Biden, 
bij de Republikeinen naar Donald Trump.

Our American Cousin een komisch toneelstuk
Tijdens de opvoering van dit komisch toneelstuk op 14 april 1865 werd 
president Abraham Lincoln vermoord.

primaries de voorverkiezingen in de staten van de VS met het oog op de nominatie 
van de presidentskandidaat waarbij het stemmen niet in het openbaar 
gebeurt

Pueblo behoort tot het Pueblovolk met inheemse gewoontes en gebruiken
Dit volk woonde in de periode 100 tot 1600 in de huidige staten Colorado, 
Utah, New Mexico en Arizona.

raketbasis plaats van waaruit raketten worden gelanceerd

ranch grote boerderij met vee en paarden, veehoeve, veebedrijf

Republikein hoort thuis bij de Republikeinse Partij
Presidentskandidaat Donald Trump is een Republikein. Republikeinen 
vinden bijvoorbeeld wapenbezit best oké en willen een groot en sterk leger.

reservaat een leefgebied van de omgeving afgesloten
Vandaag de dag wonen er indianen in reservaten, waar ze gewoontes en 
tradities van weleer in stand houden.

saloon cowboycafé
Typisch voor een saloon zijn de halfhoge naar twee kanten klappende 
deuren.

sociale voorzieningen helpen de mensen waar het moet
De kosten voor deze voorzieningen worden gedekt met de opbrengst van de 
belastingen, bv. kindergeld, werkloosheidsuitkering, ziektekosten, 
pensioenuitkering … 

specerij natuurlijke plantaardige stof die smaak aan het voedsel geeft
Een specerij wordt ook vaak aan het voedsel toegevoegd als geurmiddel. 
Voorbeelden van specerijen zijn kruidnagel, peper, mosterd …
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tipi tent met een puntdak, woning van de indianen

Tweede Wereldoorlog een oorlog van 1940 tot 1945 waarbij vele grootmachten betrokken waren
Als Japan in 1941 in Hawaï een Amerikaanse legerbasis bombardeert, 
verklaren de Verenigde Staten de oorlog aan Japan. Duitsland, met Hitler 
aan het hoofd van het Duitse leger, verklaart vier dagen later de oorlog aan 
de VS. Het Amerikaanse leger speelt een grote rol tijdens de bevrijding van 
België.

USA The United States of America = de Verenigde Staten van Amerika

vicepresident de eerste vervanger van de president
Mike Pence wordt vicepresident als Donald Trump 46e president van de VS 
wordt. Kamala Harris wort de vicepresident als Joe Biden naar het Witte 
Huis mag.

Viking Scandinavisch krijger
De Vikingen houden van de 8e tot de 11e eeuw plundertochten of veroveren 
grondgebied.

vredespijp vriendschapssymbool bij de indianen
De pijp staat symbool voor de vrede. De vredespijp roken gebeurde met 
‘heilig’ geachte tabak. Tijdens het vullen werd een gebed gepreveld in de 
vier windrichtingen naar de aarde en naar het heelal toe.

Witte Huis het werkterrein en de ambtswoning van de president van de VS
Het Witte Huis bevindt zich in de stad Washington D.C., de hoofdstad van de 
Verenigde Staten.
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