
02

Stap 2  
    Zelftest

pdf voor de leerlingen



01 Wat is het juiste logo van de provincie West-Vlaanderen? 

a

b

c

02 Wat of wie is een gedeputeerde?

a   Een West-Vlaming die benadeeld werd door iemand anders.

b   Een politicus die de beslissingen van de provincieraad uitvoert.

c    Een ambtenaar die in het buitenland reclame maakt voor West-Vlaanderen. 

03 De provinciegouverneur is:

a   de voorzitter van de deputatie,

b   de secretaris van de provincieraad,

c   iemand die alle festivals in West-Vlaanderen organiseert.

04 Wie kiest de mensen die in de provincieraad zitten?

a   Alle kiezers, de gewone mensen dus.

b   De koning, hij kiest alleen zijn beste vrienden.

c   De provinciegouverneur, hij kiest alleen mensen van zijn partij. 

 

 KEN JE ONZE
PROVINCIE?



05 Wat doet de provinciale organisatie Westtoer?

a   Rondritten met bussen door West-Vlaanderen.

b   Zorgen dat de stranden aan de kust proper blijven.

c   Het toerisme in West-Vlaanderen een duwtje in de rug geven.

06 Aan welke twee landen grenst West-Vlaanderen?

a   Frankrijk en Oost-Vlaanderen

b   Nederland en Duitsland

c   Frankrijk en Nederland

07 Wat is de hoofdstad van de Provincie West-Vlaanderen?

a   Kortrijk

b   Brugge

c   Oostende

08 Welke grote oorlog werd in loopgraven in West-Vlaanderen uitgevochten?

a   De Golfoorlog

b   Wereldoorlog I

c   Wereldoorlog II

09 Waar vergadert het provinciebestuur?  

a   Casino van Oostende

b   Gouverneursresidentie in Brugge

c   Provinciehuis Boeverbos

10 In dit provinciedomein kan je langs bunkers en in loopgrachten wandelen, je vindt er middeleeuwse  
 vissershuizen en er is ook een prachtig stukje natuurgebied vlakbij de zee.

a   provinciedomein Raversyde

b   provinciedomein Bulskampveld

c   provinciedomein De Nachtegaale

11 Hoe vind je de veiligste fietsroute naar school?

a   Door op Google Maps te kijken.  

b   Door altijd de grote wegen te volgen.

c   Door te kijken op de website met Schoolfietsroutekaarten.



12 Wat was Transfo in Zwevegem vroeger? Nu is er onder meer een duiktank ingericht met geld  
 van de provincie.

a   Transfo was een elektriciteitscentrale.

b   Transfo was een graanmolen.

c   Transfo was een koolmijn.

13 In 1302 hakten de Vlamingen het leger van de Franse koning in de pan. De slag vond plaats in  
 de buurt van Kortrijk. Hoe staat deze slag bekend?

a   D-day

b   De Slag bij Passendaele

c   De Guldensporenslag

14 Waar kan je het provinciebestuur situeren?

a   Tussen het Vlaamse bestuur en het gemeentebestuur.

b   Tussen het Europese en het Vlaamse bestuur.

c   Tussen de koning en de eerste minister.

15 Wat is de naam van een bekend recreatiedomein van de provincie waar de schoolsportdagen  
 plaatsvinden?

a   De Gavers

b   De Vogezen

c   Het Leen


