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handleiding niveau AA 

 

  

Handleiding Extra les Nieuwsbegrip over Veteranen niveau AA 

 

 

In opdracht van Stichting Veteraneninstituut 

ontwikkelde Nieuwsbegrip weer een Extra les rond 

veteranen. Ditmaal staat het 75-jarig bestaan van de 

Verenigde Naties centraal en de VN-vredesmissies, 

waaraan Nederland ook met enige regelmaat 

deelneemt. Op www.veteraneninstituut.nl is onder 

‘Veteranen en missies’ te vinden waar op dit moment Nederlandse missies plaatsvinden. 

 

 

Lesoverzicht 

Onderwerp Verenigde Naties bestaan 75 jaar 

Lesdoel De leerlingen lezen de tekst actief aan de hand van sleutelvragen. Ook maken 

ze een woordenweb met plaatjes bij de tekst, beantwoorden ze vragen over 

verwijswoorden in de tekst en schrijven ze met elkaar een e-mail naar het 

Veteranen Platform. 

Leesdoel De leerlingen kunnen vertellen wat de Verenigde Naties zijn, waarom ze 

opgericht zijn en wat ze doen. 

Opdracht 1 Tekst actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 

Opdracht 2 Een woordenweb met plaatjes maken 

Opdracht 3 Vragen over verwijswoorden in de tekst beantwoorden 

Opdracht 4 Een e-mail schrijven (extra opdracht 1) 

Opdracht 5  Oefenen met de woorden uit de tekst (extra opdracht 2) 

Clib-score Het AVI-niveau komt overeen met het gemiddelde technisch leesniveau van 

de leerlingen in deze periode van het schooljaar 

 

 

Voor elke leerling: 

● de tekst Verenigde Naties bestaan 75 jaar (niveau AA); 

● bijbehorende opdrachten voor niveau AA; 

● Voor abonnees van Nieuwsbegrip: het stappenplan met woordhulp (te vinden op 

www.nieuwsbegrip.nl onder Basismateriaal, tabblad Stappenplannen); 

 

  

Nieuwsbegrip Extra 

Met enige regelmaat ontwikkelt Nieuwsbegrip in opdracht van bedrijven of maatschappelijke  
organisaties een speciale themales. Bedrijven die ons vragen om zulke lessen te ontwikkelen  
doen dit vaak in het kader van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', ideële organisaties brengen via 
de les het maatschappelijke onderwerp waarop zij zich richten onder de aandacht. 
De Extra-lessen worden mogelijk gemaakt door financiering van de opdrachtgever. Teksten en opdrachten 
worden echter ontwikkeld door en vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de 
Nieuwsbegripredactie. 
 

 Extra les! 

http://www.veteraneninstituut.nl/
http://www.nieuwsbegrip.nl/
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Woordenschat (NB met deze woorden zijn geen online oefeningen beschikbaar): 

 
bestaan  

de vrede 

verschillend 

het hoofdkantoor 

de soldaat 

gevaarlijk 

helaas 

= er zijn 

= als er rust is en mensen geen ruzie of oorlog hebben 

= anders; niet hetzelfde 

= belangrijkste gebouw of kantoor 

= iemand die vecht in het leger 

= met gevaar 

= jammer genoeg 

 

 

 

  

 

Toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Introduceer het onderwerp klassikaal. 

 Behandel de woorden uit de tekst die technisch lastig zijn. Lees de 

woorden een keer voor, laat de leerlingen ze dan (hardop) voor 

zichzelf lezen en laat hen vervolgens hardop in koor lezen. 

 Geef uitleg over de werkwijze bij Actief lezen (lesdoel). Vertel ook 

wat het leesdoel is. 

 Werk klassikaal of in groepjes bij het lezen van de tekst. Maak 

gebruik van de modeltekst, de sleutelvragen en de hulpvragen.  

 Ga na de gezamenlijke instructie klassikaal verder of laat de 

leerlingen in groepjes werken.  

 Na opdracht 1 (waarin onder andere de sleutelvragen worden 

beantwoord) maken de leerlingen bij opdracht 2 een woordenweb 

met plaatjes. In opdracht 3 krijgen de leerlingen uitleg over 

verwijswoorden in de tekst en beantwoorden ze daar vragen over. 

Vervolgens zijn er twee extra opdrachten: een e-mail schrijven 

aan het Veteranen Platform en een woordpuzzel. Bepaal zelf of doe 

dat samen met de leerlingen welke van deze opdrachten de 

leerlingen maken. Uiteraard mogen ze ook beide opdrachten 

maken.  

Nabespreking: ga na of lesdoelen en leesdoel bereikt zijn. Bespreek de 

antwoorden en het proces na.  

Actief lezen en sleutelvragen 

In de basislessen ligt de nadruk op het onderdeel Actief lezen. Hierbij zijn ze gericht op de inhoud. Bij 

het actief lezen is het de bedoeling dat de leerlingen voorspellen, onduidelijkheden ophelderen en zelf 

vragen stellen. De sleutelvragen stimuleren leerlingen om verbanden te doorzien, afleidingen te maken 

en de tekst samen te vatten. Deze activiteiten zijn erop gericht de leerlingen te ondersteunen in het 

vormen van een mentaal plaatje van de tekst.  
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klassikaal/ 

drietallen 

 

 

Tekst actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 

1. Leesdoel: De leerlingen kunnen vertellen wat de Verenigde Naties 

zijn, waarom ze opgericht zijn en wat ze doen. 

2. De leerlingen bekijken de buitenkant van de tekst (de titel, 

tussenkopjes en het plaatje) en voorspellen het onderwerp van de 

tekst. 

3. Behandel eerst de woorden die technisch lastig zijn (zie de 

opdrachten van de leerlingen). Behandel de woorden klassikaal. 

Lees ze eerst een keer voor, laat de leerlingen ze dan (hardop) 

voor zichzelf lezen en laat hen vervolgens hardop in koor lezen. 

4. Lees de uitleg met de leerlingen. Laat de leerlingen dan de tekst 

en het stappenplan voor zich nemen.  

5. De leerlingen lezen de tekst in groepjes, onderstrepen de woorden 

die ze nog moeilijk vinden en beantwoorden de sleutelvragen op 

het werkblad. Eventuele andere vragen en opmerkingen kunnen ze 

ook noteren op het werkblad. 

6. Doe hardop denkend voor hoe u uit het eerste deel van de tekst de 

verbanden opheldert. Gebruik daarbij onderstaande modeltekst. 

7. Leerlingen gaan verder zelfstandig aan de slag. Bespreek 

klassikaal de antwoorden op de sleutelvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelen van de inleiding m.b.t. actief lezen en verbanden: 

 

1. Begin met de titel en de inleiding van de tekst. Zeg bijvoorbeeld: Ik ga nu hardop voordoen hoe ik 

actief lees. De titel van de tekst is: Verenigde Naties bestaan 75 jaar en ik kijk naar het plaatje. 

De Verenigde Naties, daar weet ik niet zo heel veel van. Maar blijkbaar bestaan ze al 75 jaar. Het 

plaatje bij de tekst lijkt een beetje op een landkaart. Volgens mij zijn het landen en dan met twee 

takken eromheen? Ik ga maar even beginnen met lezen om te kijken of ik dan beter begrijp waar 

het over zal gaan. De Verenigde Naties bestaan 75 jaar. De Verenigde Naties zijn een grote 

groep landen. Oh, vandaar die landkaart naast de tekst. Het zijn dus heel veel landen bij elkaar. En 

die groep bestaat nu dus 75 jaar. Die landen werken samen. Ik zie hier staan ‘Die landen’. Welke 

landen zouden dat zijn? Ik lees even terug om te kijken naar welke landen ‘Die landen’ verwijst. In 

de zin ervoor gaat het om een grote groep landen. Dat zal het dan wel zijn. Ik kijk even of ik dat in 

de zin kan inpassen: Die grote groep landen werken samen. Ja, dat kan wel kloppen. Dan weet ik nu 

om welke landen het gaat. Ik lees weer even verder. Ze willen vrede op de hele wereld. Nu zie ik  

dat deze zin begint met ‘Ze’. Maar wie wordt of worden daarmee bedoeld? Ik lees even de zin 

ervoor. Daar gaat het om ‘Die landen’, waarmee dus eigenlijk die grote groep landen bedoeld werd. 

Dat zou misschien bedoeld kunnen worden met ‘Ze’. Ik kijk even of ik het in de zin kan inpassen. 

Dan staat er: Die landen, dus die grote groep landen, willen vrede op de hele wereld. Ja, dat zou wel 

kunnen kloppen. De Verenigde Naties zijn dus een groep landen die samen vrede willen. Maar wat is 

vrede eigenlijk precies? Ah, ik zie dat dat woord in de woordenlijst onderaan staat. Het betekent ‘als 

er rust is en mensen geen ruzie of oorlog hebben’. Deze grote groep landen wil dus geen oorlog. Ik 

ben wel heel benieuwd welke landen dat zijn. En hoe ze dat gaan doen. Ik denk dat de tekst mij 

daar meer over gaat vertellen. 
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Sleutelvragen en hulpvragen  

Hoe het begon 

Sleutelvraag 1: Waarom werden de Verenigde Naties 

opgericht? 

Hulpvraag 1a: Wanneer werden de Verenigde Naties opgericht? 

Hulpvraag 1b: In regel 7 staat het woord ‘Daarom’. Dat betekent dat 

in de zinnen ervoor wordt aangegeven waarom de Verenigde Naties 

opgericht zijn. (verbanden) 

 

Sleutelvraag 2: Wat doen de Verenigde Naties? Kruis drie 

dingen aan. 
 arme landen helpen 

 met elkaar sporten  

 oorlog voeren tegen elkaar 

 samen feest vieren en zingen 

 samen werken aan vrede 

 het klimaat beter maken 

Hulpvraag 2a: Lees regel 9-10 nog eens goed.  

Hulpvraag 2b: In regel 9 staat de landen. Welke landen worden 

bedoeld? (verbanden) 

Hulpvraag 2c: In regel 10 staat twee keer ze. Wie wordt daarmee 

bedoeld? (verbanden) 

Antwoord: 
 arme landen helpen 

 samen werken aan vrede 

 ze doen veel voor het klimaat 

 

 

 

2. Vraag aan de leerlingen wat ze u hebben horen en zien doen. Vertel: ‘Ik dacht hardop na over de 

tekst. Ik keek eerst naar de titel en de plaatjes. Toen bedacht ik waar de tekst over zou kunnen 

gaan en wat ik daar al over wist. Ik heb gelet op onbekende en moeilijke woorden en ik stelde 

vragen aan mezelf. Dat hoort bij actief lezen. Het helpt om de tekst beter te begrijpen. En ik stond 

stil bij verwijswoorden. Want als ik die tegenkom, moet ik wel begrijpen waar ze naar verwijzen. En 

om daar achter te komen, kijk ik naar de zin ervoor. Want vaak staat daar het woord waar het naar 

verwijst.’ Leg aan de leerlingen uit dat ze bij het lezen zelf ook steeds aan zichzelf vragen moeten 

stellen en moeten kijken of ze kunnen bedenken waar de tekst verder over zal gaan. En tussendoor 

moeten ze checken of hun voorspelling ook klopte. Ook moeten ze goed nadenken bij 

verwijswoorden. 

 

3. Doe hetzelfde met de rest van dit stukje en de volgende stukjes of laat één van de leerlingen hardop 

denkend een stukje lezen. Bespreek na elk stukje de sleutelvragen met de leerlingen. Deze vindt u 

hierna. Er is ook een vraag na het lezen. 
 

De sleutelvragen vindt u hierna. Bij elke sleutelvraag staan ook hulpvragen of aanwijzingen. Gebruik 

deze alleen als ze relevant zijn voor de leerlingen. Als de leerlingen de sleutelvraag direct kunnen 

beantwoorden is een hulpvraag waarschijnlijk niet nodig.  
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Samenwerken 

Sleutelvraag 3: Waarom worden er bij de Verenigde Naties 

verschillende talen gesproken? 

A. de mensen van de VN gaan veel op reis naar verschillende landen 

B. de mensen van de VN komen uit verschillende landen 

C. de mensen van de VN leren veel verschillende talen op school 

Hulpvraag 3a: In regel 15 staat het woord Daarom. In de zinnen 

ervoor wordt aangegeven waarom er verschillende talen worden 

gesproken. (verbanden) 

Hupvraag 3b: In regel 15 staat het woordje ze. We worden daarmee 

bedoeld? (verbanden) 

 

Vlaggen 

Sleutelvraag 4: Welke dingen zijn waar over de vlaggen bij de 

gebouwen? Kruis drie dingen aan. 

 er zijn 193 vlaggen 

 ze hangen aan een lange lijn 

 ze staan in Afghanistan 

 ze staan in een grote cirkel 

 ze staan op volgorde van de namen van de landen 

 ze staan op volgorde van de grootte van de landen  

Hulpvraag 4: Lees regel 18-22 nog eens goed. 

 

Vrede 

Sleutelvraag 5: Wat doet de VN als landen ruzie hebben? Noem 

twee dingen. 

Hulpvraag 5a: Lees regel 24-29 nog een keer.  

Hulpvraag 5b: In regel 25 staat het woordje En. Dat betekent dat er 

nog iets genoemd wordt wat de VN doet. (verbanden) 

 

Bruggen 

Sleutelvraag 6: Waarom krijgen sommige bruggen een naam? 

En naar wie worden de bruggen vernoemd? 

A. De bruggen krijgen de naam van landen van de VN. Het zijn de 

landen waar de bruggen staan. De bruggen zijn heel erg belangrijk.  

B. De bruggen krijgen de naam van mensen van de VN. Zij hebben de 

bruggen gebouwd. Zoals de brug langs de snelweg bij Spier. 

C. De bruggen krijgen de naam van soldaten die dood zijn gegaan. Zij 

vochten voor vrede. Zo worden ze niet vergeten. 

Hulpvraag 6a: Lees regel 32-35. In regel 34 staat het woord Daarom. 

Dat betekent dat in de zin of zinnen ervoor wordt verteld waarom de 

bruggen een naam krijgen. (verbanden) 

Hulpvraag 6b: Lees regel 34. Daar staat deze soldaten. Welke 

soldaten worden bedoeld? (verbanden) 

Hulpvraag 6c: Lees regel 35. Daar staat die soldaten. Welke soldaten 

worden bedoeld? (verbanden) 

 

Na het lezen 

Sleutelvraag 7: Wat vind jij goed aan de Verenigde Naties? En 

wat vind je misschien minder goed? 

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 



pagina 6 van 8 

 

 

  

 © CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl 

Nieuwsbegrip Extra over Veteranen (2020) 
handleiding niveau AA 

 

drietallen/ 

individueel 

een woordenweb 

met plaatjes 

Sleutelschema: Een woordenweb met plaatjes maken 

 

Bespreek de uitleg over het maken van een woordenweb met 

plaatjes. De leerlingen maken een eigen visuele representatie van de 

tekst. Hierbij gebruiken ze woorden, kleuren, pijlen en tekeningen. Ze 

mogen er ook hun eigen kennis in verwerken.  

 

 

individueel/ 

drietallen 

 

Vragen over verwijswoorden in de tekst beantwoorden 

Laat de leerlingen in drietallen de vragen beantwoorden. Bespreek de 

antwoorden klassikaal na.  

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 

 

klassikaal 

Een e-mail schrijven (extra opdracht 1) 

Bedenk met elkaar welk viaduct of welke brug vernoemd kan worden 

en waarom. Eventueel kunt u met hen door de wijk gaan om te 

zoeken naar een geschikte brug of geschikt viaduct. Maak eventueel 

foto’s. Bepaal ook samen met de leerlingen waarom de brug of het 

viaduct vernoemd moet worden. Denk aan: 

- er komen altijd veel mensen langs; 

- deze brug kan wel iets extra’s gebruiken; 

- dit viaduct ligt op een mooie plek, in de natuur; 

De e-mail en foto’s kunt u versturen kan naar het volgende adres: 

educatie@veteraneninstituut.nl. Vermeld in de onderwerpregel: e-

mail aan Veteranen Platform – Nieuwsbegrip. 

 

 

klassikaal 

Oefenen met de woorden uit de tekst (extra opdracht 2) 

De leerlingen maken de woordpuzzel in drietallen. Bespreek de 

opdracht klassikaal. Hebben de leerlingen de oplossing gevonden? 

Welke mooie zinnen zijn er met dit woord bedacht?  

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 

 

  

mailto:educatie@veteraneninstituut.nl
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 Sleutelvragen 

 

Tijdens het lezen 

Inleiding Geen sleutelvraag 

Hoe het begon 

(sleutelvraag 1) 

 

 

(sleutelvraag 2) 

6. Waarom werden de Verenigde Naties opgericht?  

Antwoord: De Tweede Wereldoorlog is dan net afgelopen. 

En niemand wilde weer een oorlog. 

 

7. Wat doen de Verenigde Naties? Kruis drie dingen aan. 

Antwoorden:  

 arme landen helpen 

 samen werken aan vrede 

 ze doen veel voor het klimaat 

 

Samenwerken 

(sleutelvraag 3) 

 

9. Waarom worden er bij de Verenigde Naties verschillende 

talen gesproken? 

Antwoord: B. de mensen van de VN komen uit verschillende 

landen 

 

Vlaggen 

(sleutelvraag 4) 

 

 

 

 

 

11. Welke dingen zijn waar over de vlaggen bij de gebouwen? 

Kruis drie dingen aan. 

Antwoorden: 

 er zijn 193 vlaggen 

 ze staan in een grote cirkel 

 ze staan op volgorde van de namen van de landen 

 

Vrede 

(sleutelvraag 5) 

 

13. Wat doet de VN als landen ruzie hebben? Noem twee 

dingen. 

Antwoorden: 

1. Mensen van de VN gaan praten met de landen die ruzie 

hebben. 

2. De VN stuurt soldaten naar de landen die ruzie hebben. 

 

Bruggen 

(sleutelvraag 6) 

15. Waarom krijgen sommige bruggen een naam? En naar wie 

worden de bruggen vernoemd? 

Antwoord: C. De bruggen krijgen de naam van soldaten die 

dood zijn gegaan. Zij vochten voor vrede. Zo worden ze 

niet vergeten. 

Na het lezen (sleutelvraag 7) 

16. Wat vind jij goed aan de Verenigde Naties? En wat vind je misschien minder goed? 

Eigen antwoord. 
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1. B. de Verenigde Naties       NEE 

2.  C. mensen uit landen van de VN     NEE 

3. C. de vlaggen van de VN      JA 

4. B. de soldaten van de VN      JA 

5. A. soldaten die zijn doodgegaan bij het vechten voor vrede NEE 

 

 

 

1            s o l d a a t  

2        b e s t a a n      

3          s a m e n      

4    V e r e n i g d e  N a t i e s 

5  v e r s c h i l l e n d        

6            w e r e l d   

7           g e v a a r l ij k 

8           v r e d e     

9       h o o f d k a n t o o r  

10           h e l a a s    

11        b r u g g e n        

 

 

Het woord is samenwerken. 


