Handleiding Nieuwsbegrip Samsam Junior,
Nr. 4, september 2015

Handleiding

Deze opdrachten van Nieuwsbegrip horen bij de
openingstekst van Samsam Junior nr. 4 (september 2015):
Opgroeien in vrede (p. 5-7). De opdrachten zijn een

Een poster van de film maken
(groepen en klas)
1.

maken van de film die in de tekst centraal staat.

aanvulling op de reguliere lessen van Nieuwsbegrip. Kopieer

Ze bespreken eerst in groepjes hoe de poster eruit

de opdrachten op pagina 2-4 van de lesbrief en deel ze uit.
•

Strategie: Voorspellen.

•

Sleutelschema opdracht 2: Weetjesschema.

•

Intelligenties opdracht 4: de visueel-ruimtelijke

gaat zien. Vervolgens maken ze de poster op een
apart blad.
2.

duidelijk, apart of uitnodigend?

intelligentie.

1.

Laat de leerlingen de tekst nog niet direct lezen. Doe het
voorspellen van de inhoud van de tekst hardop denkend
voor, of laat de leerlingen dat doen. De leerlingen
noteren bij vraag 3 en 4 aan de hand van de titel, foto’s
en kopjes waarover ze denken dat de tekst gaat. Bij
vraag 4 mogen ze aangeven wat ze zelf al over het
onderwerp weten.

2.

Laat de leerlingen vervolgens per drie de tekst actief
lezen. Ze controleren tijdens het lezen hardop denkend
of hun voorspelling klopte en noteren dit bij vraag 6.

Hang de posters op in de klas en laat de leerlingen
deze toelichten. Welke posters zijn heel mooi,

(beeldknap) en de verbaal-linguïstische (woordknap)

Voorspellen en tekst lezen
(klas en drietallen)

Laat de leerlingen in groepjes een filmposter

Mogelijke antwoorden zijn:
Speciale plek: twintig jaar geleden was er oorlog in
Bosnië / in de oorlog vielen veel doden en gewonden
in de oorlog stierven Bosnische moslims, Kroaten en
Serviërs
Gat in de grond: in de oorlog werden bommen
gebruikt / door de oorlog zijn mensen gevlucht
Niet goed met elkaar opschieten: er is al twintig
jaar vrede in Bosnië / niet alle moslims en Kroaten
kunnen goed met elkaar opschieten / mensen zijn nog
boos over de oorlog
De hoofdpersoon schreeuwt: kinderen in Bosnië

Een weetjesschema invullen
(klas en drietallen)
1.

Vertel de leerlingen wat weetjes zijn dat er in de tekst
weetjes staan. Geef ook voorbeelden van weetjes.

2.

3.

schreeuwen niet tegen hun moeder

1.

Laat de leerlingen in drietallen nog vier weetjes uit de

C. snel weggaan omdat je bang bent voor iets, of
omdat je ergens niet wilt zijn

tekst halen. De kernwoorden/onderwerpen van deze

2.

lege huizen, gat in de grond

weetjes zijn gegeven. Ze schrijven de weetjes op in de

3.

a. dan doe je graag dingen samen met die persoon

betreffende cirkels.

b. dan wil je niet graag dingen samen doen met die

Bespreek de opdracht klassikaal na. Hebben de

persoon, je vindt elkaar niet zo aardig

leerlingen dezelfde weetjes genoteerd? Of zijn er over
bepaalde onderwerpen meerdere weetjes te vinden in
de tekst?

Vragen over de tekst
beantwoorden (groepen en klas)
1.

De leerlingen beantwoorden de vragen in groepen.

2.

Bespreek de opdracht klassikaal na.
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