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Handleiding niveau A 
 

 
Volgende week is er geen aflevering van Nieuwsbegrip, omdat veel scholen dan al 
meivakantie hebben. Mocht uw school nog niet vrij zijn, dan kunt u de les over 4 en 5 
mei eventueel ook volgende week behandelen, na Koningsdag. Deze week zou u ook 
kunnen kiezen voor een strategieles of een tekstsoortenles om een keer apart aandacht 
te besteden aan één van de strategieën of tekstsoorten. U vindt deze lessen bij Download 
& Print op www.nieuwsbegrip.nl, achter het tabblad Strategielessen of 
Tekstsoortenlessen. Of u laat leerlingen werken uit het Nieuwsbegrip Vakantieboek dat 
nu te downloaden is op www.nieuwsbegrip.nl.  
 
De Nieuwsbegripbieb 
Achteraan deze handleiding vindt u een lijstje met titels van informatieve en 
fictieboeken, die aansluiten bij het onderwerp van de Nieuwsbegriples. De boeken zijn 
geschikt voor leerlingen van diverse leeftijden en met diverse leesniveaus. 
Op de website van Jeugdbieb vindt u bovendien leuke filmpjes, apps en interessante 
websites over het Nieuwsbegriponderwerp. Ga naar: 
http://www.jeugdbieb.nl/nieuwsbegrip   
 
 

 
Onderwerp 70 jaar bevrijding 
Strategie Vragen stellen (laatste keer in week 10: de Purmerendse 

oehoe) 
Sleutelschema venndiagram 
Intelligenties De verbaal-linguïstische (woordkanp) en de visueel-

ruimtelijke (beeldknap) intelligentie 
Clib-niveau 40/6 

  
Leesles andere tekstsoort Informatieve tekst over kinderrechten. 

 
Woorden uit de basisteksten op Nieuwsbegrip XL: 

 

 

  

de oorlog 
bevrijden 
herdenken 
precies 
vrij 
het festival 
genieten 

de afloop 
beëindigen 
omkomen 
de kranslegging 
stilstaan bij 
vanzelfsprekend 
de vrijheid 
ontsteken 
het startsein 
de festiviteit 

opdat 
stilstaan bij 
het monument  
namens 
zich overgeven  
de bondgenoot  
aansprekend  
het respect 
in het algemeen 
toegankelijk  

http://www.nieuwsbegrip.nl/
http://www.nieuwsbegrip.nl/
http://www.jeugdbieb.nl/nieuwsbegrip
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Voor elke leerling: 
● de tekst Belangrijke dagen in mei (niveau A); 
● bijbehorende opdrachten voor niveau A; 
● het stappenplan met woordhulp (op de website bij Download & print, tabblad 

Stappenplannen); 
● het stappenplan Luisteren en kijken (op de website bij Download & print, tabblad 

Stappenplannen) voor de scholen die de filmpjes gebruiken; 
● eventueel rolkaarten voor de leerlingen (op de website bij Download & print, tabblad 

Overig).  
Neem de algemene handleiding door (op de website bij Download & print, tabblad 
Handleidingen). 
 

Nieuwsbegrip biedt ook lessen aan voor schrijfonderwijs. Eenmaal in de twee weken 
verschijnen twee schrijflessen. Deze week zijn er wel schrijflessen. Deze staan in de 
loop van de ochtend van 22 april online. 

 
Hebben leerlingen moeite met de strategie vragen stellen, gebruik dan een strategieles 
vragen stellen om dit extra te oefenen. Deze vindt u bij Download & Print op 
www.nieuwsbegrip.nl, tabblad strategielessen. 
 
 

   

klassikaal/ 
drietallen 
 

 

 
 
 

Voorspellen: Laat de leerlingen de inhoud van de tekst voorspellen 
op basis van de titel, de kopjes en de plaatjes. Waar zal de tekst over 
gaan? Wat zal er in de tekst over het onderwerp verteld worden? U 
kunt hierbij de digibordtool Voorspellen gebruiken. Houd het 
voorspellen kort. 
 
Uitleg en tekst lezen: Bespreek gezamenlijk de uitleg en de tip. Doe 
de eerste vragen hardop denkend voor en/of in interactie met 
leerlingen. Laat de leerlingen vervolgens in drietallen de tekst actief 
lezen aan hand van het stappenplan terwijl ze opdracht 1 uitvoeren. 
 
Antwoorden: zie antwoordenblad voor de leerlingen. 
 

 
drietallen 
 

 
 

Een schema invullen: licht de ingevulde voorbeelden in het schema 
toe en voeg eventueel hardop denkend nog een of twee voorbeelden 
toe 
 
Antwoorden: Zie antwoordenblad voor de leerlingen. 

http://www.nieuwsbegrip.nl/
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drietallen 
 

Vragen bij de tekst beantwoorden: Laat de leerlingen in drietallen 
de vragen bij de tekst maken.  
 
Antwoorden: Zie antwoordenblad voor de leerlingen. 
 

 
individueel / 
groepjes 
 

4 of 5 mei anders? Laat de leerlingen bij voorkeur deze opdracht in 
een groepje bespreken. Tekeningen mogen individueel gemaakt 
worden. 

 
 

U kunt de kijk- en luistervragen bij het Nieuwsbegripfilmpje van het 
Jeugdjournaal downloaden bij Download & print van deze week. 
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5 mei: Wanneer was de oorlog begonnen? Wie was toen de baas in Nederland? Hoe werd 
Nederland weer vrij? Wat voor feesten worden gevierd? Wat gebeurt er op 4 mei? 
4 mei: Waarom is 4 mei een belangrijke dag? Waarom worden bloemenkransen 
gebracht? Waarom is er twee minuten stilte? Hoe lang worden 4 en 5 mei al gevierd? 
Zeventig jaar: Wat betekent uit respect voor de slachtoffers? Vind ik herdenken van de 
oorlog zelf ook belangrijk? Hebben die andere oorlogen ook iets met 4 en 5 mei te 
maken? 
Overal feest: Wat is het bevrijdingsvuur? Wie is premier Rutte? Wie treden nog meer 
op? Is er bij ons in de buurt ook een festival? 
 

 
Bij 4 mei: 
Krans leggen 
Dodenherdenking 
Bijeenkomst Amsterdam 
Twee minuten stilte 
 
Bij 5 mei: 
Bevrijdingsdag 
Vrije dag voor veel mensen 
Feestvieren 
Bevrijdingsfestivals 
Bevrijdingsvuur 
 
Bij 4 én 5 mei: 
Belangrijke dagen in Nederland 
Bijna iedereen doet mee. 
Allebei de dagen zijn in mei. 
Allebei de dagen hebben te maken met de Tweede Wereldoorlog. 
De meeste mensen vinden dat deze dagen moeten blijven.  
 

 
1. 4 mei is een herdenkingsdag en 5 mei is een feestdag. 
2. Omkomen betekent doodgaan door geweld of een ongeluk. Je kunt dat te weten 

komen doordat de dag Dodenherdenking heet en doordat in de volgende zin het 
woord gestorven gebruikt wordt. 

3. Vanzelfsprekend betekent: gewoon, normaal, zoals je zou verwachten. 
4. A. Dat is de belangrijkste bijeenkomst op 4 mei.
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De Nieuwsbegripbieb – Titels bij week 7 
 
 

 

Altijd feest : samen de feesten van het jaar 
vieren 
Molen, Janny van der 
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 
J-boek 
 
In de Willemsstraat wonen veel verschillende 
mensen. Ze komen uit alle windstreken en 
vieren ieder hun eigen feesten.  
Op p. 95 lees je een verhaal over 
Bevrijdingsdag. 

 

Wat is vrijheid? 
Brenifier, Oscar 
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar 
J-boek 
 
Wat is vrijheid? Kun je alles doen wat je wilt? 
Zijn alleen volwassenen vrij? Vragen en 
antwoorden over vrijheid. Met stripachtige 
kleurentekeningen. 

 

De Tweede Wereldoorlog 
Denters, Jeroen 
Voor kinderen van 8 t/m 10 jaar 
J-boek 
 
Over de Tweede Wereldoorlog, die  we nu nog 
steeds elk jaar herdenken. Ook vieren we op 5 
mei Bevrijdingsdag. Maar waarom was het 
eigenlijk oorlog? 

 

Bang voor de buurvrouw 
Bos, Tamara 
Voor kinderen van 9 t/m 11 jaar 
B-boek 
AVI: M5 
 
Lot heeft een nieuwe buurvrouw. Er is iets 
vreemds aan de hand met deze vrouw. Dat heeft 
alles te maken met de Tweede Wereldoorlog. 
Verhaal in korte zinnen en makkelijke woorden. 

 

Daan en Sietze vechten voor de vrijheid 
Prins, Piet 
Voor kinderen van 9 t/m 11 jaar 
B-boek 
 
De vrienden Daan en Sietze zitten tijdens de 
laatste oorlogswinter nog steeds ondergedoken, 
terwijl het lot van hun ouders eveneens onzeker 
is. Toch zitten ze niet bij de pakken neer. 

 

Familiegeheim 
Cazemier, Caja 
Voor kinderen van 9 t/m 11 jaar 
B-boek 
 
Eva's opa wordt begraven. Maar waarom mag er 
niemand bij de begrafenis zijn? En wie is die 
geheimzinnige vrouw bij het graf?  

 

Oorlogskinderen : trilogie 
- 
Voor kinderen van 9 t/m 11 jaar 
B-boek 
AVI: E7 
 
Drie verhalen: over een kind in Nederland, Polen 
en Duitsland, dat moet zien te overleven tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Eerder verschenen 
als losse boeken. 

 

Wie niet weg is wordt gezien 
Vos, Ida 
Voor kinderen van 9 t/m 11 jaar 
B-boek 
AVI: M6 
 
Het Joodse meisje Rachel is acht jaar wanneer 
de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. In korte 
hoofdstukken wordt over haar gevoelens van 
angst en onzekerheid verteld. 

 

Buiten is het oorlog : Anne Frank en haar wereld 
Molen, Janny van der 
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar 
J-boek 
 
Dit verhaal neemt je mee in het leven van Anne 
Frank. Het verhaal wordt verteld rond tien 
thema’s: lachen, familie, oorlog, school, angst, 
schrijven, moed houden, verliefd zijn, verraad en 
dood. Voor kinderen die het dagboek 'Het 
Achterhuis' nog te moeilijk vinden. 

 

De laatste reis 
Sax, Aline 
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar 
J-boek 
 
Hannah wordt met haar moeder naar een 
concentratiekamp vervoerd. Daar moet ze zien 
te overleven. Omkeerboek met een verhaal en 
informatie over de Holocaust. 
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Op een dag... : vijftig voorleesverhalen over 
feesten, tradities en gebruiken 
Dam, Arend van 
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar 
J-boek 
 
Voorleesverhalen over feesten, tradities en 
gebruiken in Nederland. 
Lees het verhaal over de Dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag op p. 53. 

 

Ik kan nog steeds niet vliegen 
Woltz, Anna 
Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar 
B-boek 
 
Luuk gaat naar Denemarken om aan te sterken 
na de hongerwinter. Drie maanden lang mag hij 
lui in het gras liggen en bessen met room eten. 
Maar op de boerderij zijn twee meisjes met een 
geheim; voor de Nederlandse Ida en de Deense 
Kirsten is de oorlog nog niet voorbij. Kan Luuk 
Ida en Kirsten helpen? 

 

In verzet : Hannie Schaft strijdt tegen de Duitse 
bezetter 
Jansen, Sunny 
Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar 
B-boek 
 
Alle studenten moeten zich in 1943 houden aan 
de Duitse regels en wetten. Hannie Schaft 
weigert dit; zij sluit zich aan bij het verzet. 

 

Nergens meer veilig 
Heerze, Jan 
Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar 
B-boek 
 
17 september 1944: Arnhem wordt 
gebombardeerd, er wordt gevochten om de brug 
over de Rijn. 'Rotoorlog, wanneer is die nou een 
keer afgelopen?' Maaike gaat met haar moeder, 
broertje en klasgenoot Jelle op de vlucht. Net als 
veel andere mensen uit de stad. 

 

Oorlogsgeheimen 
Vriens, Jacques 
Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar 
B-boek 
 
Het Zuid-Limburgse dorpje waar Tuur woont, is 
bezet door de Duitsers. Tuur en zijn buurmeisje 
Maartje vinden dit erg spannend. Wie is in het 
dorp nog te vertrouwen? 

 

Vergeten Oorlog 
- 
Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar 
B-boek 
 
Tien verhalen over kinderen uit verschillende 
landen die de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt. 

 

De bevrijding van het Stedelijk 
Schippers, K. 
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 
J-boek 
 
Een jongen vertelt hoe hij na de Tweede 
Wereldoorlog naar het Stedelijk Museum in 
Amsterdam gaat. De oorlog was net voorbij en 
de verboden kunst werd ineens weer 
tentoongesteld. 

 

Het geheim van de oorlogskist 
Gemert, Gerard van 
Voor kinderen van 8-10 jaar 
B-boek 
 
Anna en Davy vinden op zolder bij opa en oma 
allerlei spullen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Maar waar zijn de kostbare sieraden van opa’s 
ouders gebleven?  

 

Vrijheid geef je door! : nationaal aandenken 
 
Voor kinderen van 9-12 jaar 
J-boek 
 
Allerlei aspecten van oorlog, vrede en vrijheid 
komen aan bod. Met aandacht voor de traditie 
en betekenis van herdenken. Klein boekje met 
veel foto's. 

  

 
 


