Handleiding Nieuwsbegrip
Samsam 2, 2017

Handleiding

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

•

Sleutelschema opdracht 2: Beroepenschema.

•

Opdracht 4: Een e-mail versturen.

Voorspellen en tekst lezen (klas
en drietallen)
1.

Bespreek gezamenlijk de uitleg.

2.

Laat de leerlingen in drietallen het schema bij vraag 1
invullen. Ze bespreken bij elk kopje welke woorden de
schrijver zal gebruiken en wat ze daar nog verder over
willen weten. Doe het eerste kopje hardop denkend voor.

3.

De leerlingen beantwoorden vervolgens vraag 2 en 3.

4.

De leerlingen lezen dan de tekst actief en bespreken
achteraf of ze te weten zijn gekomen wat ze nog wilden
weten.

lid van de regering = een van de mensen die het land
regeren, zoals een minister
journalist = schrijft stukjes voor kranten, of werkt
voor radio en tv
minister = bestuurt het land samen met de koning en
de minister-president
politicus = werkt in de politiek
politiek verslaggever = journalist die berichten maakt
over de politiek
iemand van de marechaussee = iemand van de
militaire politie in Nederland
beveiliger = heeft als werk ervoor te zorgen dat
iemand veilig is
iemand van de pers = is hetzelfde als een journalist
Kamerlid = iemand die lied is van Eerste of Tweede
Kamer
minister-president = de leider van de ministers
volksvertegenwoordiger = iemand die namens het
volk in het parlement (alle vertegenwoordigers van
het volk die het land besturen) zit
voorlichter = iemand die informatie geeft over iets
partijleider = de baas van een (politieke) partij

Een beroepenschema invullen
(drietallen en klas)
1.

Laat de leerlingen in drietallen overleggen wat de
verschillende beroepen uit de tekst inhouden. Ze vullen
dit in het schema in.

2.

Bespreek het schema klassikaal na.

1.

a. iemand bang maken om te zorgen dat hij doet
wat je wilt

2.

B. de schuld krijgt als er iets fout gaat.

3.

Ze zorgen ervoor dat het volk weet wat de
machthebbers doen. Ze houden op die manier de
machthebbers in de gaten. De machthebbers

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

Laat de leerlingen in groepen de vragen beantwoorden.

2.

Bespreek de opdracht klassikaal na.

1.

De leerlingen bedenken drie vragen voor een politicus.

Een e-mail versturen (groepjes)
Dit kan een van de drie politici zijn die in de tekst
genoemd worden, maar het mag ook een andere
politicus zijn die ze kennen.
2.

Ze stellen een e-mail op waarin deze vragen gesteld
worden. In de e-mail leggen ze ook uit waarom ze deze
vragen stellen.

3.

Ze versturen de e-mail. Krijgt een van de leerlingen een
reactie? Besteed daar dan klassikaal aandacht aan.

weten dat ze verantwoording af moeten leggen aan
het volk en zullen daar rekening mee houden.

