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Handleiding

Vier dingen die je moet weten over de oorlog,
Deze opdrachten van Nieuwsbegrip horen bij de

bijvoorbeeld:

openingstekst van Samsam nr. 4 (september): Nieuwe

1.

vrienden (p. 5-8). De opdrachten zijn een aanvulling op de

twintig jaar geleden was er oorlog in Bosnië en
Herzegovina

reguliere lessen van Nieuwsbegrip. Kopieer de opdrachten op

2.

er vielen veel doden in de oorlog, vooral moslims

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

3.

er zijn herdenkingsplekken voor slachtoffers van

•

Strategie: Voorspellen.

•

Sleutelschema opdracht 2: Vier dingen die je moet

de oorlog: voor moslims, maar ook voor Kroaten
4.

weten over… en wie-wat-waar-schema.
•

door de oorlog zagen mensen uit verschillende
groepen elkaar ineens als vijand

Intelligentie opdracht 4: de interpersoonlijke
(mensknap) intelligentie.

Film	
  over	
  vriendschap	
  

Voorspellen en tekst (klas en
drietallen)
1.

Laat de leerlingen de tekst nog niet direct lezen. De

Waarom	
  wordt	
  

om te laten zien dat kinderen

de	
  film	
  

uit verschillende groepen lol

gemaakt?	
  

kunnen hebben en kunnen

leerlingen schrijven bij opdracht 1 bij wijze van

samenwerken / om

voorspelling op welke woorden ze in de tekst

volwassenen aan het denken te

verwachten die met dit onderwerp te maken hebben.

zetten

Model het voorspellen vervolgens, of laat de leerlingen
dat doen.

2. Laat de leerlingen de rest van de tekst in drietallen

dat verzinnen de deelnemers

scènes	
  van	
  de	
  

zelf

film	
  eruit?	
  

lezen. Ze controleren tijdens het lezen of de woorden
die ze hadden bedacht in de tekst voorkomen.

Vier dingen die je moet weten
over de oorlog én www-schema (drietallen en
klas)
1.

Hoe	
  zien	
  de	
  

Waar	
  wordt	
  de	
  

in Busovača, in Bosnië en

film	
  

Herzegovina

opgenomen?
Wie	
  bedachten	
  

twee Nederlandse filmmakers

de	
  film?

Vertel de leerlingen dat je bij deze tekst twee
sleutelschema’s kunt maken. Het hangt ervan af welke
insteek je kiest.

2. Laat de leerlingen in drietallen werken bij het invullen
van de schema’s. Bespreek de opdracht klassikaal na.

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

Laat de leerlingen in groepen de vragen beantwoorden.

2.

Bespreek de opdracht klassikaal na.

1.
2.

een Bosnische moslim redt het

bijzonder	
  aan	
  

leven van een katholieke

het	
  verhaal	
  over	
  

Kroaat, terwijl zij in de oorlog

de	
  opa	
  van	
  

vijanden waren

Džjela?

1.

Wat denken ze en wat voelen ze?
(groepen en klas)

Wat	
  is	
  er	
  

de plaats waar het voorste deel van het leger zich
bevindt

2.

het leger en de politici stookten de mensen uit

De leerlingen bedenken uitspraken en gevoelens die

verschillende groepen tegen elkaar op zodat ze

passen bij de mensen die genoemd worden.

elkaar als vijanden gingen zien vanwege hun geloof
of afkomst

Bespreek de opdracht na. Zijn de leerlingen het er met
elkaar over eens hoe de personen zich voelen?

3.

mensen blijven last hebben van de oorlog, ze
denken er nog steeds aan
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