
pagina 1 van 10 

 

 

  

 

Nieuwsbegrip Extra over Veteranen (2020) 
opdrachten niveau A 
 

© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 
1. De tekst die jullie gaan lezen heeft als titel Verenigde Naties bestaan 75 jaar. 

Welke vraag hebben jullie voor het lezen? Bedenk met je groepje een vraag en schrijf 

die op. 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

2. Wat weet je zelf al over het onderwerp? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

3. Bespreek steeds elk stukje dat je actief hebt gelezen. Lees dan de sleutelvraag/-vragen 

bij dat stukje en beantwoord die samen. Als je het werkblad gebruikt, schrijf dan de 

antwoorden op de sleutelvragen op het werkblad. 

 

 

4. Lees de uitleg over verwijswoorden op de volgende bladzijde.  

  

Verenigde Naties bestaan 75 jaar 

De tekst van deze les gaat over de Verenigde Naties. Het is een grote groep landen die 

samenwerken. Wat doen de Verenigde Naties in de wereld? En waarom zijn ze zo 

belangrijk? Je leest het in deze tekst.  

 

Deze les 

 Bij opdracht 1 lees je de tekst actief. Je beantwoordt sleutelvragen. 

 Bij opdracht 2 vul je een mindmap over de tekst in. 

 Bij opdracht 3 beantwoord je vragen over verwijswoorden en andere 

verbanden in de tekst. 

 Opdracht 4 en 5 zijn extra opdrachten. Bij opdracht 4 schrijf je een e-mail 

en opdracht 5 is een woordpuzzel.  

het logo van de  
Verenigde Naties 
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5. Bekijk de tekst nog eens en onderstreep minimaal vijf verwijswoorden. In opdracht 3 

maak je vragen over verwijswoorden en andere verbanden in de tekst. 

 

6. Welke vraag hebben jullie nog na het lezen van de tekst?  

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 
 

 
   

In veel zinnen in de tekst staan verwijswoorden. 

Bijvoorbeeld: hij, zij, het, hem, daar, die, dat, ze, zijn, haar, hun, er, deze. 

 

Een verwijswoord verwijst naar een ander woord of groepje woorden in de tekst. 

Meestal staat dat woord (of groepje woorden) in de zin ervoor. Een verwijswoord kan 

ook naar een hele zin verwijzen. 

Op de plaats van het verwijswoord kun je altijd een ander woord, een groepje woorden 

of een zin invullen. 
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Sleutelvragen  

Groepje van: ___________________________________________________________ 

 

Leesdoel: Na het lezen van de tekst weet ik ___________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Tijdens het lezen 

Inleiding Geen sleutelvraag. 

Hoe het begon 1. Waarom werden de Verenigde Naties opgericht?  

 

2. Wat weet je na het lezen van dit stukje over de Verenigde 

Naties? Noem drie dingen.  

 

Samenwerken 3. Waarom worden er in de Verenigde Naties verschillende 

talen gesproken?  

 

4. Wie is de voorzitter van de Verenigde Naties en wat doet 

hij binnen de Verenigde Naties?  

 

5. Waarom duren de vergaderingen van de Verenigde Naties 

soms urenlang? 

 

Vlaggen en gebouwen 

 

6. Noem vier steden in de wereld waar de Verenigde Naties 

weleens vergaderen. 

 

7. Wat weet je na het lezen van dit stukje over de vlaggen bij 

de gebouwen? Noem twee dingen.  

 

Zorgen voor vrede 8. De Verenigde Naties zorgen op verschillende manieren 

voor vrede. Welke drie manieren worden in de tekst 

genoemd? 

 

9. Waarom worden de komende jaren bruggen en viaducten 

vernoemd en naar wie worden ze vernoemd? 

 

Na het lezen 

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

 

 

Noteer hier en op de volgende pagina jullie antwoorden op de sleutelvragen: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 Een mindmap maken 

1. Lees de uitleg. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

2. Maak een mindmap over de Verenigde Naties. Kijk goed in de tekst welke dingen 

belangrijk zijn. Wat heb je er over gelezen? En wat weet je er zelf nog meer over? 

Schrijf en teken dat ook in de mindmap. 

 

 

Een mindmap is een soort woordweb met tekeningen en kleuren.  

Een mindmap geeft je overzicht over de tekst. 

 

Hoe maak je een mindmap? 

 Neem een wit blad papier. 

 Schrijf het onderwerp van de tekst in het midden. 

 Zet de deelonderwerpen rondom het onderwerp.  

Deelonderwerpen zijn onderwerpen die over een stukje van  

de tekst gaan. Trek hier een dikke gekleurde streep onder. 

 Zet daarna bij deze deelonderwerpen de informatie die je daarbij belangrijk 

vindt. Trek hier dunnere gekleurde strepen onder. 

 Gebruik tekeningen om je mindmap duidelijker te maken. 

 Gebruik verschillende kleuren. 
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 Vragen over verwijswoorden en andere verbanden in de 

tekst beantwoorden 

 

Je maakt eerst een paar vragen over verwijswoorden in de tekst. Denk aan de uitleg bij 

opdracht 1.  

 

 
 

 

 

1. In regel 3-4 staat: En waarom zijn ze zo belangrijk? 

Waar verwijst ze naar? 

A. de Verenigde Naties 

B. de wereld  

C. iedereen 

  

2. In regel 8-9 staat: Dat zijn bijna alle landen van de wereld..  

Wie of wat wordt bedoeld met Dat? 

A. 193 landen 

B. een aantal landen 

C. Nederland 

 

3. In regel 11-13 staat: Ze proberen samen internationale problemen op te lossen, zoals 

problemen met het klimaat en armoede.  

Waar verwijst Ze naar? 

A. alle andere landen 

B. de landen van de VN  

C. vrienden 

 

4. In regel 23 staat: Want daar staat het hoofdkantoor.  

Wat wordt bedoeld met daar?  

A. andere plekken 

B. de VN 

C. New York 

 

5. In regel 32 staat: Dat doet de VN door met de landen te praten.  

Wat wordt bedoeld met Dat? 

A. landen die echt in oorlog zijn  

B. proberen voor vrede te zorgen 

C. ruzie krijgen tussen de landen 

 

 

Op de volgende bladzijde staan ook een paar vragen over andere verbanden in de tekst. 

Lees eerst de uitleg.   

Wil je meer weten over verwijswoorden? Kijk dan op de strategiekaarten! 
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Beantwoord de volgende vragen over het verband ‘oorzaak of reden’. Tip: lees 

elke keer de zin ervoor of erna goed. Daar vind je vaak het antwoord. 

 

6. In regel 23 staat: De VN komt vaak samen in New York in Amerika.  

Waarom is dat? Vul in:   

De VN komt vaak samen in New York omdat ___________________________________ 

 

______________________________________________________________________. 

 

Welk signaalwoord is belangrijk in dit stukje van de tekst? ______________________ 

 

7. In regel 26-27 staat: De vlaggenmasten staan in een cirkel geplaatst, waarbij de ruimte 

tussen de vlaggenmasten telkens gelijk is.  

Waarom is dat? Vul in:  

De ruimte tussen de vlaggenmasten is steeds gelijk _____________________________ 

 

______________________________________________________________________.  

 

Welk signaalwoord is belangrijk in dit stukje van de tekst? ______________________  

 

8. In regel 37-38 staat: Daarom worden er komende jaren zo’n veertig bruggen en 

viaducten vernoemd naar militairen die zijn gedood terwijl ze vochten voor vrede. 

Waarom is dat? Vul in:  

Komende jaren worden bruggen en viaducten vernoemd omdat ____________________ 

 

______________________________________________________________________.  

 

Welk signaalwoord is belangrijk in dit stukje van de tekst? ______________________  

Verbanden  

Het is handig om tijdens het lezen te letten op signaalwoorden. Want aan 

signaalwoorden kun je zien welk verband er tussen de zinnen is. Signaalwoorden 

zeggen eigenlijk: let op, hier is een verband. Als je verbanden in de tekst herkent  

en weet welk verband er tussen zinnen is, begrijp je de tekst beter. 

 

Het verband oorzaak of reden 

In een tekst staat vaak dat er iets gebeurt en waardoor dit gebeurt of waarom dit 

gebeurt (dat noem je de oorzaak of de reden). 

Je kunt zien dat het om een oorzaak of reden gaat aan de volgende signaalwoorden: 

omdat, daardoor, want, namelijk, daarom, doordat, door. 

 

Bijvoorbeeld: Niemand wilde ooit meer zo’n grote oorlog. Daarom richtten een aantal 

landen de Verenigde Naties op. 
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 Schrijf een e-mail (extra opdracht 1) 

In de tekst heb je gelezen dat het Veteranen Platform de 

komende jaren bruggen en viaducten wil vernoemen naar 

soldaten die zijn omgekomen. Zij vochten voor de VN voor 

vrede.  

 

 Ga met jouw groepje in jullie buurt op zoek naar een brug of 

een viaduct die jullie willen vernoemen. Dit mag in jouw stad 

of dorp zijn, maar ook in jouw omgeving. Bijvoorbeeld bij een snelweg bij jou in de 

buurt. Maak er een foto van. 

 

 Bedenk samen waarom deze brug of dit 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; 

- … 

 

 Schrijf een e-mail naar het Veteranen Platform, waarin jullie vertellen welk(e) 

brug/viaduct volgens jullie vernoemd moet worden. Gebruik het schrijfkader op de 

volgende bladzijde.  

 

 Je mag je e-mail ook echt versturen! Dat kan naar het volgende adres: 

educatie@veteraneninstituut.nl. Zet in de onderwerpregel: e-mail aan Veteranen 

Platform – Nieuwsbegrip. 
  

Dit ecoduct is vernoemd naar de omgekomen VN-soldaat Marc Harders 

Foto: Margreet Gort (RTV Drenthe) 

mailto:educatie@veteraneninstituut.nl
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Beste meneer/mevrouw, 

 

 

Wij zijn ____ kinderen van groep _____ van de _____________________________ school.  

 

Wij schrijven u deze e-mail omdat ______________________________________________ 

 

Bij ons in de buurt staat deze brug / dit viaduct bij _________________________________ 

 

_________________________________________. Wij sturen een foto mee. 

 

Deze brug / dit viaduct is volgens ons perfect om vernoemd te worden naar een 

 

omgekomen Nederlandse VN-soldaat, omdat _____________________________________ 

 

Ook vinden wij _____________________________________________________________ 

 

 

 

Wij hopen dat u het met ons eens bent en dat deze brug / dit viaduct vernoemd wordt. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ (jullie namen) 

 

 

van de ________________________________ school uit ___________________________ 
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  Oefenen met de woorden uit de tekst (extra opdracht 2)  

Hieronder staat een kruiswoordpuzzel met enkele woorden die in de tekst voorkomen.  

Zoek de woorden nog eens op in de tekst. Wat is de juiste betekenis?  

Zoek het juiste woord bij de betekenis en schrijf dat in de hokjes.  

Grijze hokjes zijn spaties tussen de woorden.  

horizontaal (van links naar rechts) 

1. door, om die reden 

8. het geld dat je ergens mee krijgt 

9. kind dat wordt verzorgd door een ander 

echtpaar dan zijn of haar eigen ouders 

10. plek waar je terecht kunt als je 

problemen hebt en niet thuis kunt 

wonen 

verticaal (van boven naar beneden) 

2. er vanaf het begin af aan bij betrokken 

zijn geweest 

3. natuurlijk 

4. iets wat al heel lang op dezelfde manier 

wordt gedaan 

5. zwak 

6. moeite doen 

7. omdat het niet anders kan 
 

    v a n w e g e         

     a              

 v    n              

 a  t        k        

 n  r  d      w        

 z  a  e  z    e        

 e  d    i    t        

De woorden waar je uit kunt kiezen:  

aan de wieg staan van - zich inzetten - kwetsbaar  

noodgedwongen 

opbrengst 

opvanghuis 

pleegkind 

traditie 

vanwege 

vanzelfsprekend 
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 l  i  w  c  n  s        

 f  t  i  h  o p b r e n g s t  

 s  i  e    o  a        

 p l e e g k i n d  a        

 r      n  g  r        

 e    s  z  e          

 k    t  e  d          

 e    a  t  w          

 n    a  t  o p v a n g h u i s 

 d    n  e  n          

       n  g          

     v    e          

     a    n          

     n              

 

Welk woord lees je in de hokjes met de blauwe vetgedrukte rand? ____________________ 

 

Bedenk een mooie zin met dit woord. ___________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 


