Inleiding Nieuwsbegrip
Samsam Junior nr. 2, 2017

Handleiding

Deze opdrachten van Nieuwsbegrip horen bij de
openingstekst van Samsam Junior nr. 2 (maart 2017):
Vanuit het Binnenhof (p. 5-7). 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: Voorspellen.

•

Sleutelschema opdracht 2: Beroepenschema.

•

Opdracht 4: Elkaar interviewen.
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Voorspellen en tekst lezen (klas
en drietallen)

1.

B. kijken of alles in orde is

1.

Bespreek de uitleg met de leerlingen. Vertel dat de

2.

B. ervoor zorgen dat iets of iemand veilig is

leerlingen de inhoud van een tekst kunnen voorspellen

3.

a. omdat ze het voor verschillende dingen moeten

2.

op basis van de titel, de kopjes en de plaatjes.

vertellen: voor het journaal, voor de radio, voor de

De leerlingen maken vervolgens in groepjes de vragen 2

krant, …

en 3. Ze vullen in het schema in waar ze aan denken bij

b. dat ze steeds hetzelfde verhaal vertellen

de titel, kopjes en plaats en wat zij daar zelf al over
weten. Vervolgens schrijven ze op waar de tekst volgens
hen over zal gaan en wat er in de tekst over het
onderwerp verteld zal worden.
3.

Laat de leerlingen dan in drietallen de tekst actief lezen.
Ze controleren tijdens het lezen hardop denkend of hun
voorspelling klopte. Dit noteren ze ook bij vraag 4.

Een beroepenschema maken
(groepjes en klas)
1.

De leerlingen werken in groepjes. Ze trekken lijnen
tussen de beroepen die in de tekst genoemd worden en
hun betekenissen.

2.

Bespreek de opdracht klassikaal na.

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

De leerlingen beantwoorden de vragen in groepjes.

2.

Bespreek de opdracht klassikaal na.

1.

De leerlingen gaan elkaar interviewen. Ze bedenken

Elkaar interviewen (tweetallen)
eerst drie vragen die ze aan elkaar zouden willen stellen.
Help de leerlingen daar zo nodig bij.
2.

De leerlingen stellen de vragen aan elkaar, zoveel
mogelijk op de manier van een echt interview.

