Nieuwsbegrip voor Samsam
Nr. 5, November 2015

Handleiding

Deze opdrachten van Nieuwsbegrip horen bij de
openingstekst van Samsam nr. 5 (november 2015): Jong
trouwen (p. 5-8). De opdrachten zijn een aanvulling op de
reguliere lessen van Nieuwsbegrip. Kopieer de opdrachten op
pagina 2-4 van de lesbrief en deel ze uit.
•
Strategie: Verbanden (verwijswoorden).
•
Sleutelschema opdracht 2: Venndiagram.
•
Opdracht 4: Een ‘Ik ben’-gedicht schrijven over een
persoon uit de tekst.

Tekst lezen en verwijswoorden
begrijpen (klas en drietallen)
1.

2.

3.

4.

Neem de uitleg gezamenlijk door. Doe het voorspellen
van de inhoud van de tekst hardop denkend voor, of
laat de leerlingen dat doen. Houd het voorspellen kort
Begin vervolgens met het lezen van de tekst en doe
hardop denkend voor hoe u een verwijswoord
interpreteert.
De rest van de tekst lezen en bespreken de leerlingen in
groepjes. Ze maken daarbij ook in groepjes de vragen
over de verwijswoorden.
Bespreek de antwoorden klassikaal na.

Een Venndiagram invullen
(drietallen, individueel en klas)
1.

2.

Laat de leerlingen in drietallen werken. Ze vullen wel
ieder voor zich het Venndiagram in. Wijs de leerlingen
erop dat ze in de tekst moeten kijken of de informatie bij
de ene of de andere persoon hoort of bij allebei.
Bespreek de opdracht na. Konden de leerlingen de
benodigde informatie in de tekst vinden?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

Laat de leerlingen in groepen de vragen beantwoorden.
Bespreek de opdracht klassikaal na.

(individueel)

Een ‘Ik ben’-gedicht maken

1.

De leerlingen werken individueel aan deze opdracht.

2.

Als u denkt dat het nodig is, kunt u de leerlingen
mondeling een voorbeeld geven van een gedichtje dat u
op deze manier samenstelt. Bijvoorbeeld:

één op de drie meisjes in Afrika, Azië en LatijnsAmerika
in het Atlasgebergte
Zakya
geld van de familie van de bruidegom
de familie van haar echtgenoot
Hafida
ouders
de tv-serie ‘Moudawala’

Zakya: 14 jaar, organisatie betaalt schoolgeld, ouders
zochten al naar een huwelijkskandidaat
Hafida: 10 jaar, broer gaat bijna trouwen, wil iets
tegen corruptie doen
Allebei: Atlasgebergte, wordt niet jong uitgehuwelijkt,
wil later ergens anders gaan wonen

1.
2.

3.

Vragen over de tekst
beantwoorden (groepen en klas)

ben Hafida.
voel me blij omdat ik niet jong hoef te trouwen.
maak me zorgen over andere meisjes.
hoop dat de corruptie stopt.
droom ervan om politieagent worden.
begrijp dat ik geluk heb gehad.
ben Hafida.

dan is al bepaald hoe je toekomst eruit zal zien
het stiekem geld aannemen van mensen en ze in
ruil daarvoor voortrekken of een dienst bewijzen;
in de tekst: de familie geeft geld aan een
ambtenaar die er dan voor zorgt dat ze toch
huwelijkspapieren krijgen
niet: omdat het verboden is of omdat ze willen dat
hun dochter verder leert
wel: omdat het traditie is en omdat mensen vinden
dat je dan juist goed voor je dochter zorgt

