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Handleiding

Hoeveel chocolade eet jij?
(individueel en groepjes)

Deze opdrachten van Nieuwsbegrip horen bij de
openingstekst van Samsam nr. 5 (november 2016): Cacao in
de achtertuin (p. 5-8). De opdrachten zijn een aanvulling op

De leerlingen bedenken voor zichzelf welke producten
van chocola ze eten en hoeveel chocola ze eten en
vergelijken dit binnen hun groepje.

de reguliere lessen van Nieuwsbegrip. Kopieer de opdrachten
op pagina 2-4 van de lesbrief en deel ze uit.
•

Strategie: Vragen stellen.

•

Sleutelschema opdracht 2: Weetjesschema.

•

Opdracht 4: Inventariseren welke producten van chocola

weer/klimaat: Colombia heeft een tropisch klimaat./

je eet en bepalen hoeveel chocola je per keer en in een

In Colombia wordt het nooit koud.

jaar eet.

cacaovruchten: De vruchten van een cacaoboom zijn
felrood./In cacaovruchten zit zacht, wit vruchtvlees.

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

Doe het voorspellen van de inhoud van de tekst hardop
denkend voor of laat de leerlingen dat doen.

2.

Neem daarna de uitleg gezamenlijk door. Doe bij de
inleiding van de tekst hardop denkend voor hoe u
vragen bedenkt. Bijvoorbeeld:
• Waar ligt Colombia?
• Waarom verbouwen boeren nu cacao in plaats van

koffie: Colombia is al eeuwenlang het land van de
koffie./De smaak van Colombiaanse koffiebonen is
beroemd.
coca: Van cocablaadjes wordt de illegale drug cocaïne
gemaakt./Achter de handel in coca zitten gewapende
groepen en drugsbendes.
export van cacao: Amerikanen willen veel betalen
voor cacao uit Colombia./Veel cacao uit Colombia is
bestemd voor de lokale markt.

coca?
• Wie verbouwen koffie en cacao?
3.

Laat de leerlingen in drietallen de vragen noteren die ze

1.

Ecuador en Venezuela veel geld met cacao

voorafgaand aan het lezen van de tekst hebben.
4.

verdienden, - omdat Colombianen van de regering

Vervolgens lezen de leerlingen de tekst actief. Tijdens

geen cocaplanten meer mogen verbouwen

het lezen noteren ze nog meer vragen.
5.

b. vanwege het tropische klimaat; daar houden

De leerlingen vergelijken dan hun vragen met die van
een ander groepje en schrijven vragen op die ze nog
meer zouden willen stellen in het interview.

a. - omdat Colombianen zagen dat buurlanden

cacaobomen van
2.

iets wat niet mag volgens de wet

3.

de cacao is bestemd voor de mensen in Colombia;
lokaal = het blijft beperkt tot een bepaalde plaats

Een weetjesschema invullen
(drietallen)
1.

Lees gezamenlijk de uitleg.

2.

Laat de leerlingen vervolgens met behulp van de tekst
het weetjesschema invullen.

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

Laat de leerlingen in groepen de vragen beantwoorden.

2.

Bespreek de opdracht klassikaal na.
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