Week 13 / maart 2020

OPDRACHT 1
Vragen bij ‘Gaat Nederland ook op slot?’
1

Als je de kop leest, weet je al een beetje waar het artikel over gaat. Je noemt
dit voorspellen. Door eerst te voorspellen, gaat daarna het lezen makkelijker.
• Wat vertellen de kop en de foto je?

• Wat weet jij nog meer over landen die ‘op slot’ gaan? Lees het artikel
nog niet.

• Denk jij dat Nederland ‘op slot’ gaat? Waarom wel of niet?

2

Je hebt voorspeld waar het artikel over gaat. Nu ga je kijken of het klopt.
• Lees het artikel rustig door.
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• Het artikel bestaat uit drie alinea’s. Schrijf de kopjes in het schema
hieronder. Bij de eerste alinea hoort geen kopje.
ALINEA

KOPJE

GAAT OVER:

1

--

Andere landen gaan ‘op slot’, omdat daar nog
meer besmettingen met corona zijn dan in
Nederland.

2

3

• Lees de tekst per alinea. Schrijf in het schema hierboven
waar elke alinea over gaat. Gebruik hier maar één zin voor!
• Vergelijk het schema met je antwoorden bij vraag 1.
Klopt je voorspelling van de tekst? Waarom wel of niet?

• Je hebt eerst zelf bedacht waar het artikel over gaat. Vond je het
makkelijker om het artikel daarna te lezen? Leg je antwoord uit.
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3

Groepsgesprek. Kijk eerst naar de video over wat mensen afgelopen
weekend deden. Praat dan met elkaar over: ben jij afgelopen weekend naar
buiten geweest? Kon je 1,5 meter afstand houden? Waarom zoeken mensen
toch heel drukke plaatsen op?
(De docent leidt het gesprek en vat het samen.)

4

Werkwoorden gaan over ‘doen’, ‘zijn’ of ‘worden’.
Het artikel begint met de zin ‘Het corona-virus houdt de hele wereld bezig.’
Je leest het werkwoord ‘houdt bezig’, dat komt van ‘bezighouden’.
Werkwoorden staan in een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld:
ik doe – tegenwoordige tijd: het gebeurt nu
ik deed – verleden tijd: het gebeurde een tijdje geleden
ik heb gedaan – voltooide tijd: het is gebeurd.
Vul in: welke tijd?
ALINEA

WERKWOORD(EN)

TIJD

1

houdt bezig

tegenwoordige tijd

2

zijn doodgegaan
controleert

3

roept op
bleek (afgelopen week)

OPDRACHT 2
Vragen bij ‘Wat mag wel, wat mag niet?’
1

Lees het artikel en bekijk de foto. Beantwoord dan de vragen. Je mag het
artikel erbij houden. Kies uit de antwoorden A, B en C.
Zet een streep onder het goede antwoord.
• Wanneer mag je nog naar buiten?
A. om te wandelen, sporten of om een boodschap te doen
B. om op zondag naar het strand of naar een bouwmarkt te gaan
C. om met elkaar op een terras in de zon te zitten
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• Wat moet je doen als je verkouden bent?
A. naar buiten gaan in de frisse lucht
B. binnen blijven en de huisarts bellen
C. binnen blijven
• Op hoeveel afstand van andere mensen moet je blijven?
A. 1 meter
B. 1,5 meter
C. 2 meter
• Wat moet je doen als je buiten bent geweest?
A. je jas goed uitkloppen
B. even goed je neus snuiten
C. goed je handen wassen met zeep
• Houd jij je aan de corona-regels?
A. ja
B. nee
C. ja, maar soms vergeet ik het

2

De corona-regels geven aan wat je wel en niet moet doen. De werkwoorden
staan in de gebiedende wijs, bijvoorbeeld: blijf thuis, houd afstand.
De werkwoorden die erbij horen, zijn: blijven, houden. Vul in:
REGEL

GEBIEDENDE WIJS

WERKWOORD

1

blijf

blijven

ga
2

vraag

3

reis

5

was
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OPDRACHT 3
Vragen bij ‘China’
1

Dit artikel gaat over het goede nieuws over corona in China.
• Wat is het goede nieuws in China?

• Hoeveel mensen zijn hersteld van corona in China?

• Wat kunnen wij leren van China?

• Denk jij na het lezen van de krant dat Nederland ‘op slot gaat’?
Waarom wel of niet?
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