Leerhulp geschiedenistoets thema 5: Een nieuwe tijd
1. Je leest de teksten, vragen en antwoorden in je (werk)boek regelmatig door.
2. Daarna lees je ook de samenvatting, de strip en de belangrijkste begrippen goed door.
3. Om echt te weten of je het goed genoeg kent en kunt, is het handig om in het volgende schema te kijken:
Wat moet je weten / kennen / kunnen?
Je weet dat reizigers en geleerden rond 1500 steeds meer over de wereld ontdekten en dat
mensen niet langer zomaar aannamen wat priesters vertelden.
Je weet dat Maarten Luther 95 regels bedacht om de kerk te verbeteren. Calvijn en Erasmus
bedachten ook verbeteringen voor de katholieke kerk. Veel mensen volgden Luther en Calvijn.
Je weet dat de aanhangers van Luther en Calvijn protestanten genoemd werden en dat de
paus hen tegen wilde houden maar dat de protestantse kerk groeide.
Je weet dat Nederland bij het rijk van Karel V hoorde en dat hij de gewesten hier wilde laten
samenwerken. Hij benoemde een stadhouder in elk gewest die dit gewest moest besturen.
Je weet dat Filips II (de zoon van Karel V) de belastingen verhoogde en nog strenger optrad
tegen de protestanten dan zijn vader. Hij benoemde landvoogdes om alle gewesten samen te
besturen.
Je weet dat de belangrijkste stadhouder, Willem van Oranje, het niet eens was met Filips II.
De boze protestanten vernielden kerken en kloosters tijdens de Beeldenstorm.
Je weet dat Filips II alle protestanten wilde laten oppakken en dat een leger met zijn beste
generaal, Alva, dat moest doen.

Wat heb je nodig om dit te leren?
 Lesboek blz. 96-99
 Werkboek blz. 68-71
 Lesboek blz. 96-99
 Werkboek blz. 68-71
 Lesboek blz. 96-99
 Werkboek blz. 68-71
 Lesboek blz. 100-103
 Werkboek blz. 72-75
 Lesboek blz. 100-103
 Werkboek blz. 72-75

Je weet dat Willem van Oranje in de strijd tegen de Spanjaarden hulp kreeg van protestantse
vluchtelingen; de geuzen.

 Lesboek blz. 104-107
 Werkboek blz. 76-79

Je weet dat de zeven noordelijke gewesten zich in de strijd tegen Spanje aaneensloten en dat
Willem van Oranje hun leider was.

 Lesboek blz. 104-107
 Werkboek blz. 76-79

Je weet dat Filips II Willem van Oranje liet vermoorden en dat de zeven gewesten samen de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vormden.

 Lesboek blz. 104-107
 Werkboek blz. 76-79

Je weet de betekenis van de volgende begrippen: Maarten Luther, aflaat, Johannes Calvijn,
protestanten, Erasmus, Karel V, Filips II, Willem van Oranje, Beeldenstorm, geuzen en
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

 Lesboek blz. 108-111
 Werkboek blz. 80-83






Wanneer je dit kent / kunt, gaat het zeker lukken! Veel succes met leren!
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