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1. Hoe komt het dat er juist in januari en februari veel branden zijn in Australië.

2. Elk jaar zijn er bosbranden in het zuidoosten van Australië. Gebruik bron 3 en de tekst.
a. Verklaar waarom hier meer branden voorkomen dan in het noorden van Australië.

b. Verklaar waarom hier meer branden voorkomen dan in het midden van Australië.

3. Zoek met behulp van internetbronnen uit hoeveel hectare is afgebrand.
a. hectare.
b. Is dit een betrouwbaar getal, denk je? Leg uit waarom je dit denkt.

4. Zoek op internet de oppervlakte van Nederland en vergelijk met vraag 4. Welke
bewering is waar?
O - Dit is ruim twee keer de oppervlakte van Nederland.
O - Dit is ongeveer evenveel als de oppervlakte van Nederland.
O - Dit is ongeveer de helft van de oppervlakte van Nederland.

5. Zoek op internet uit waar de branden in Australië nu plaatsvinden. Teken deze zo goed
mogelijk in op de kaart op de volgende bladzijde.



6. De bosbranden zijn erger dan in andere jaren. Welke zin beschrijft de situatie het best:
O - Er zijn nu bosbranden op plaatsen waar deze in andere jaren niet zijn.
O - De bosbranden zijn op dezelfde plaatsen, maar groter dan anders.
O - Beide zinnen zijn waar.

7. De Australische president zegt dat zijn regering niets aan de oorzaken van de
bosbranden kan doen. Stel je voor dat je zijn beleid zou moeten verdedigen. Welke
argumenten zou je daarbij kunnen gebruiken?

8. Er zijn protesten in Australië van mensen die vinden dat de regering wel wat aan de
branden kan doen. Stel je voor dat je deze mensen zou ondersteunen. Welke
argumenten kun je daarbij gebruiken?
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