Nieuwsbegrip voor samsam nr. 4,
september 2014, handleiding Samsam

Handleiding

In de gedichten verwoorden ze hoe de
hoofdpersonen zich voelen en wat ze denken.

Deze opdrachten van Nieuwsbegrip horen bij de

2.

Bespreek de gedichten na. Wat vonden de
leerlingen makkelijk of moeilijk?

openingstekst van samsam nr. 4 (september): “Ik ben wit en
hij is zwart” (p. 5-8). De opdrachten zijn een aanvulling op
de reguliere lessen van Nieuwsbegrip. Kopieer de opdrachten
op pagina 2-4 van deze lesbrief en deel ze uit.
•

Strategie: Voorspellen.

•

Sleutelschema opdracht 1 en 2: Bekend-benieuwdbewaard-schema. Denkactiviteiten: selecteren en
beoordelen.

1.

eigen ouders kan wonen
2.

(woordknap) en de interpersoonlijke (mensknap)
intelligentie.

hij iets heel ergs heeft meegemaakt
3.

- je weet wat er in het verleden van het kind is
gebeurd

-

Voorspellen en tekst lezen (klas
en drietallen)
1.

dan heeft iemand een geestelijk (heeft te maken
met je verstand en met je gevoel) probleem omdat

Intelligenties opdracht 4: de verbaal-linguïstische

•

ouders die voor een kind zorgen dat niet bij zijn

Lees de tekst nog niet. Laat de leerlingen in het schema
de kolommen Bekend en Benieuwd invullen. Licht zo
nodig toe wat deze begrippen betekenen in de context
van deze opdracht.

2.

Bij vraag 2 noteren de leerlingen vervolgens wat zij

3.

Laat de leerlingen vervolgens in drietallen de tekst actief

omdat ze niet aan de andere kant van de wereld
geboren zijn, kun je makkelijker contact houden
met hun biologische familie

4.

a. je verbonden voelen met iemand
b. woedeaanvallen, driftbuien, moeite met het
aangaan van vriendschappen of relaties met
anderen

denken dat er in de tekst zal staan.
lezen, zo mogelijk aan de hand van het stappenplan.
Daarbij maken ze gebruik van de principes van
rolwisselend lezen. Ze controleren tijdens het lezen
hardop denkend of hun voorspelling klopte.

Bekend-benieuwd-bewaardschema invullen (klas en drietallen)
1.

Laat de leerlingen in drietallen de kolom bewaard
invullen (in het schema bij opdracht 1).

2.

Bespreek de opdracht klassikaal na. Wat hebben ze
bewaard? Wat vinden ze het belangrijkste? Komt de
tekst overeen met hun voorspelling?

Vragen over de tekst
beantwoorden (groepen en klas)
1.
2.

Laat de leerlingen in groepen de vragen beantwoorden.
Bespreek de opdracht na. Vraag daarbij kort naar de
moeilijke woorden.

Gedichten schrijven (alleen en
klas)
1.

De leerlingen schrijven twee gedichten in de vormen
van de voorletters van de hoofdpersonen van de tekst.
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