Nieuwsbegrip over veteranen
handleiding niveau A

Handleiding niveau A

Onderwerp

Veteranen

Strategie

voorspellen

Sleutelschema

een mindmap maken

Extra opdracht

een kaartje schrijven

Clib-score

35

Voor elke leerling:
●

de tekst Post voor Nederlandse soldaten in het buitenland (niveau A);

●

bijbehorende opdrachten voor niveau A;

●

lege A4’tjes voor opdracht 2;

●

eventueel kunt u de ansichtkaart van opdracht 4 op stevig papier printen;

●

Voor abonnees van Nieuwsbegrip: het stappenplan met woordhulp (op de website bij
Basismateriaal, tabblad Stappenplannen).

Voorspellen en tekst lezen:
klassikaal/
drietallen

Deel de tekst nog niet uit! Lees en bespreek eerst de uitleg met de
leerlingen. Doe vervolgens hardop denkend voor hoe u de eerste rij
van het schema van vraag 2 in zou vullen. Laat zien hoe u uw
voorkennis bij de titel van de tekst activeert. Laat de leerlingen
vervolgens in groepjes de rest van het schema invullen en vraag 3
maken.
Deel nu de tekst uit. De leerlingen lezen in groepjes actief de tekst.
Bespreek tot slot met de leerlingen of hun voorspelling klopte. Wat
klopte er wel en wat niet?

drietallen/
individueel

Een mindmap maken:
Bespreek de uitleg over het maken van een mindmap. Bij een
mindmap maken de leerlingen een eigen visuele representatie van de
tekst. Hierbij gebruiken ze woorden, kleuren, pijlen en tekeningen. Ze
mogen er ook hun eigen kennis in verwerken.
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Vragen over de tekst beantwoorden
drietallen

Laat de leerlingen in drietallen de vragen beantwoorden.
Bespreek de antwoorden klassikaal na.
Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding.
Een kaartje schrijven

drietallen/
individueel

De leerlingen gaan een kaartje schrijven naar een soldaat in het
buitenland. De leerlingen bespreken eerst wat zij op het kaartje willen
schrijven, daarna gaan zij het kaartje ook daadwerkelijk schrijven.
Eventueel kunt u het kaartje op stevig papier printen, zodat de
leerlingen op de voorkant van het kaartje een mooie tekening kunnen
maken.
Mochten de leerlingen dat leuk vinden, dan kunnen zij hun kaartjes
ook echt versturen! Dit kan naar het volgende adres:
Veteraneninstituut
Educatief programma ‘Veteraan in de Klas’
Antwoordnummer 2028
3940 VB DOORN
Een postzegel is niet nodig.
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1.

een veteraan = elke Nederlandse soldaat die in het buitenland heeft gewerkt

2.

Elk jaar in juni, in Den Haag. (Dit jaar op 24 juni 2017.)

3.
VROEGER

NU

brief

brief

kaart

e-mail

pakje

kaart

post per boot

mobiele telefoon
pakje
post per vliegtuig
Skype

4.
appels

X (kunnen bederven)

drop
een boek




een flesje cola

X (vloeibaar)

een stuk kaas

X (kan bederven)

een tekening



shampoo

X (vloeibaar)

sokken




stroopwafels
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