v e r w e r k i n g s o p d r ac h t e n

Willem-Alexander
Van kind tot koning

Vragen bij ‘Stamboom van het Koninklijk huis’ (bladzijde 6 en 7)
1 Als je goed kijkt, zie een schild met het wapen van Nederland.
Op het schild staat Je maintiendrai. Wat betekent dat? En in welke taal is het?
Je mag het opzoeken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Handhaven is een ander woord voor:
❏ In stand houden, beschermen
❏ Voorrang geven
3 Bekijk de stamboom van het Koninklijk huis.
Wat betekenen de getallen tussen de haakjes?
❏ Het eerste getal is het geboortejaar. Het tweede getal is het jaar van
overlijden.
❏ Het eerste getal is het jaar waarin iemand koning werd. Het tweede getal is
het jaar waarin hij of zij aftrad.
4 Maak een stamboom van jouw familie. Bedenk er ook een mooi familiewapen bij.

IK!
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Vragen bij ‘Inleiding’ (bladzijde 9)
1 Op welke datum is Willem-Alexander geboren?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Hoe oud is hij nu?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Wat betekent ‘troonopvolger’?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Wanneer is Willem-Alexander koning geworden?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen bij hoofdstuk 1 (bladzijde 10-15)
1 Tot wanneer was Nederland een republiek?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Wie waren de baas in de republiek?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Waar of niet waar?
• Nederland is altijd een koninkrijk geweest.
• In een republiek is een president de baas.
• Tot 1795 waren stadhouders de baas in Nederland.
• In de Franse tijd was Lodewijk de keizer.
• Napoleon was van 1796 tot 1813 de baas in ons land.
• Napoleon werd in 1813 verslagen.
• De zoon van Willem de Vijfde heette Willem Lodewijk.
• In 1815 werd Willem Frederik koning van Nederland en België.
• Willem Frederik noemde zichzelf koning Willem de Eerste.
• Willem de Eerste was de tweede koning van Nederland.
• Koning Willem de Eerste deed veel voor ‘gewone’ mensen.
• In 1839 werd België een apart land.
• Willem de Derde werd in 1890 koning.

Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
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•
•
•
•

Wilhelmina werd koningin toen ze 10 jaar was.
Emma werkte als koningin tot Wilhelmina 18 werd.
De volgorde van koningin is: Juliana – Wilhelmina – Beatrix
Willem-Alexander is de eerste koning sinds meer dan 100 jaar.

Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar
Waar | Niet waar

4 Lees op bladzijde 13 nog een keer het stukje ‘De Grondwet’.
• Wat staat er in de Grondwet? Kies het goede antwoord.
a) In de Grondwet staat wat de regering wel en niet mag doen.
b) In de Grondwet staat welke rechten de inwoners hebben.
c) Antwoord A en B zijn allebei goed.
• In welk jaar is de Nederlandse Grondwet gemaakt? ------------------------------------------Had de koning toen veel macht? ------------------------------------------• Wanneer werd de Grondwet gewijzigd? ------------------------------------------Wie kreeg er toen minder macht? ------------------------------------------Wie kreeg er toen meer macht? -------------------------------------------

Vragen bij hoofdstuk 2 (bladzijde 16-19)
1 Welke oude traditie is er bij de geboorte van een troonopvolger?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat gebeurt er dan precies?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat veranderde er in 1983 aan deze traditie?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Wie mag er aangifte doen van een geboorte?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Wanneer moet je aangifte doen?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Waar moet je aangifte doen?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vragen bij hoofdstuk 3 (bladzijde 20-25)
Verbind de tussenkopjes uit de linkerkolom met de bijpassende zinnen
in de rechterkolom.
Broers

Bij fotomomenten gedraagt Willem-Alexander zich niet altijd
netjes.

Normaal

Op 30 april 1980 treedt koning Juliana af. Prinses Beatrix wordt
Koningin.

School

Op de dag dat Koningin Beatrix wordt gekroond breken rellen uit.
Jongeren demonstreren tegen de werkeloosheid en het tekort aan
woningen.

Ondeugend

Koning Beatrix en haar gezin gaan wonen in paleis Huis ten Bosch.
Willem-Alexander haalt op school niet zulke goede cijfers.

Juliana

Willem-Alexander gaat naar een gewone lagere school in Baarn.

Demonstreren

In 1968 krijgt Willem-Alexander een broertje: prins Friso. Een jaar
later wordt prins Constantijn geboren.

Den Haag

Soms proberen de prinsen aan hun begeleiders te ontsnappen.
Ze racen dan op hun fiets door de straten van Den Haag.

Ontsnappen

Beatrix en Claus proberen hun kinderen een normale jeugd te
geven.

Vragen bij hoofdstuk 4 (bladzijde 26-29)
1 Waarom kreeg Willem-Alexander de bijnaam ‘Prins Pils’?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vragen bij hoofdstuk 5 (bladzijde 30-33)
In dit hoofdstuk staat hoe Willem-Alexander zich heeft voorbereid op zijn baan
als koning. Vat elke alinea samen in één zin.
Stage
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Staatsbezoek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Noordeinde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Water
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Serieus
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen bij hoofdstuk 6 (bladzijde 34-39)
Zet de woorden uit dit vak op de goede plek op de bladzijde hiernaast.
Tip: heb je een woord ingevuld? Zet er dan een streep door.

Nederlandse taal | New York | Scholen, ziekenhuizen, bedrijven en
gevangenissen | Verliefd | Argentijnse tangomuziek | 17 Mei 1971 | Sevilla |
Buenos Aires | Zorreguieta | Drie | Privéschool | Jorge Zorreguieta | Inburgeren |
2 Februari 2002 | Economie | Nederland | Ten huwelijk | Schaatsen | Verloving |
Niet leuk | Willem-Alexander | Miljoenen | Politicus | Een bank | Jorge Videla |
De bruiloft | De moorden | Heel streng en wreed | Máxima | Amsterdam | Blij
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Willem-Alexander en Máxima ontmoeten elkaar op een feest in de Spaanse stad
---------------------------------- Máxima is niet onder de indruk van de prins. ------------ weken
later ontmoeten ze elkaar in ---------------------------------- Vanaf dat moment zijn WillemAlexander en Máxima ---------------------------------- De vader van Máxima vindt haar relatie
met een toekomstige koning eerst ---------------------------------- Als haar vader ziet hoe
---------------------------------- ze met elkaar zijn, keurt hij de relatie goed.

De achternaam van Máxima is ---------------------------------- en ze is geboren op ---------------in ---------------------------------- Haar vader heet ---------------------------------- Hij is ------------------Als kind zat Máxima op een ---------------------------------- Na haar studie --------------------------gaat ze naar New York om bij ---------------------------------- te werken.
In de winter van 2001 is Máxima op bezoek in ---------------------------------- WillemAlexander leert haar---------------------------------- en vraagt haar---------------------------------Niet iedereen is blij met de ---------------------------------- Want de vader van Máxima was
minister toen ---------------------------------- aan de macht was. Deze dictator was --------------------------------- Volgens onderzoek van de Nederlandse regering heeft de vader van
Máxima niet meegewerkt aan ---------------------------------- Hij wist er waarschijnlijk wel
van af. Daarom mag de vader van Máxima niet op ---------------------------------- komen.

---------------------------------- en ---------------------------------- trouwen op -------------------------------in ------------------------------------------------------------------- mensen kijken naar het huwelijk op tv. Iedereen ziet hoe
Máxima huilt tijdens ---------------------------------- Máxima woont nu in Nederland en moet
---------------------------------- Ze leert de ---------------------------------- en bezoekt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Puzzelen maar!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Een puzzel over het hele boekje. Weet jij de antwoorden?

De oma van Beatrix
Zo heet de oudste dochter van Willem-Alexander
Een land waar een president de baas is
Deze worden afgeschoten bij de geboorte van een troonopvolger
Tot 1839 hoorde dit buurland bij Nederland
De Koningin van Nederland
Het geboorteland van Máxima
Een ander woord voor maatschappij
Een belofte. Als je deze aflegt beloof je plechtig iets te zullen doen
De tiende letter van de naam van onze koning
De kleur van Nederland bij sportwedstrijden en als er iets te vieren is
Op 27 april 2014 vieren we voor het eerst ...
In 1986 heeft Willem-Alexander stiekem meegedaan aan deze schaatstocht
Was een Franse keizer die de baas was in ons land van 1795 tot 1813
De moeder van Willem-Alexander en onze vorige koningin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Gelukt? Wat lees je van boven naar beneden in de oranje balk?
        –
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Wat weet je nu allemaal over Willem-Alexander?
Maak de mindmap over Willem-Alexander af. De antwoorden mag je
opzoeken in het boek.
Zoon van:

Broer van:

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Ingehuldigd als koning op:
---------------------------------(datum)

Gestudeerd in de stad:
----------------------------------

Getrouwd met: ---------------------------------Op: ---------------------------------- (datum)
Samen hebben ze ----------- dochters:

Houdt van de sporten:

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat weet je nog meer van Willem-Alexander?
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