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2.

Handleiding

Hang de muurkranten (als deze op papier gemaakt
worden) op in de klas en laat de leerlingen deze
eventueel presenteren.

Deze opdrachten van Nieuwsbegrip horen bij de
openingstekst van samsam nr. 1 (januari 2017): Wonen in
een miljoenenstad (p. 5-8). De opdrachten zijn een
aanvulling op de reguliere lessen van Nieuwsbegrip. Kopieer

3.

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

a. andere stranden in Chinese steden zijn vaak erg
vervuild <> in Xiamen zijn veel dingen anders

•

Strategie: Vragen stellen.

(daar is het strand niet vervuild)

•

Sleutelschema opdracht 2: WWW-schema.

b. maar

•

Opdracht 4: Een muurkrant maken.

c. er staan weinig fabrieken
d. daardoor
e. omdat de gemeente van Xiamen er van alles aan

Tekst lezen en vragen stellen
(klas en drietallen)
1.

doet om een ‘groene’ en ‘schone’ stad te zijn
f. daarom

Doe het voorspellen van de inhoud van de tekst hardop

g. onderstreept moeten worden: dat mensen zich

denkend voor of laat de leerlingen dat doen.
2.

op straat netjes gedragen, dat ze behulpzaam zijn

Neem de uitleg gezamenlijk door. Vertel de leerlingen

voor de vele, vooral Chinese, toeristen die naar

dat in elke tekst verschillende verbanden staan. Het is

Xiamen komen en dat ze bijvoorbeeld opstaan voor

best lastig om de verbanden te herkennen. Het is niet

een ouder iemand in de bus

erg als ze niet meteen alle verbanden kunnen

h. ook – en

onthouden. Wel is het belangrijk dat ze signaalwoorden

i. 1 Ze hielpen de schoonmakers op het strand.

leren herkennen en weten dat ze een verband aangeven.

2 Ze spraken mensen aan die afval op het strand

In de uitleg staan enkele veel voorkomende verbanden

gooiden.

genoemd, maar elke tekst bevat meestal ook minder

j. ook

vaak voorkomende verbanden.
3.

Laat de leerlingen vervolgens de tekst actief lezen.
Tijdens het lezen onderstrepen ze de signaalwoorden die
ze tekenkomen.

4.

Vervolgens beantwoorden de leerlingen in drietallen de
vragen over verschillende verbanden.

Wat is het probleem: (lucht)vervuiling
Hoe ontstaan: uitlaatgassen van auto’s en fabrieken,
mensen gooien rommel overal weg
Waar speelt het minder: Xiamen
Welke oplossingen: 1 Bussen en taxi’s rijden op

Een WWW-schema invullen
(drietallen en klas)
1.

schone stroom, 2 Er staan gratis fietsen door de hele
stad, 3 Afval wordt snel opgeruimd

Laat de leerlingen in drietallen overleggen over de

Waarom niet buitenspelen: omdat ze heel veel

invulling van het schema. Elke leerling vult de

huiswerk moeten maken

antwoorden in zijn eigen schema in.
2.

Bespreek het schema klassikaal na.
2.

b. bijvoorbeeld: dan kun je iets gemakkelijk

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

Laat de leerlingen in groepen de vragen beantwoorden.

2.

Bespreek de opdracht klassikaal na.

a. het teken
verkeerd begrijpen, dan moet je goed letten op
wat er verder gezegd wordt

3.

Ze bedoelt daarmee dat ze vindt dat er (te)veel
eisen worden gesteld aan de kinderen op school;
die kunnen er last van krijgen als ze zo hard

Een muurkrant maken (groepjes)
1.

moeten werken om hoge cijfers te kunnen halen.

De leerlingen maken een muurkrant over de vervuiling
in hun eigen buurt/dorp/stad. Ze gaan op die manier de
diepte in. U kunt de leerlingen ook digitaal een
muurkrant laten maken.
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