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Les 1: Een waaier van rampen!
Je leest een tekst en haalt er de belangrijkste informatie uit.

1 Welk strofe van het gedicht past bij welk krantenartikel?

strofe 2
sleutelwoord: 

krantenartikel 
sleutelwoord: 

2 Kies met je groepje een krantenartikel en ga daarna per twee aan de slag.
a  Doorstreep alle onbelangrijke informatie en alle informatie die de kern van het  

verhaal niet weergeeft.

b  Maak van de overgebleven woorden een korte samenvatting in telegramstijl.
 Doe het zo: zet de overgebleven woorden in een logische volgorde, zodat je  

het artikel terug kunt samenstellen. 
het telegram

heel beknopt bericht, soms 
bestaande uit losse woorden

Thema 2: Mensen in nood! • Les 1

Een voorbeeld om je op weg te helpen:

Herald of Free Enterprise

De Herald of Free Enterprise was een Brits schip dat op 6 maart 1987, vlak na vertrek 
richting Dover uit de haven van Zeebrugge, kapseisde. De ramp had 193 doden tot 
gevolg.
De Herald of Free Enterprise was in 1980 gebouwd en had een lengte van 131,91 meter, 
een breedte van 23,19 meter en een diepgang van 5,72 meter. De maximumsnelheid 
was 22 knopen (41 km per uur). 
Om 19.05 uur, net na vertrek om zeven uur 's avonds, kapseisde het schip op zo'n 91 
meter voor de Belgische kust. Er was op dat moment 80 man personeel aan boord 
en het schip vervoerde ongeveer 600 passagiers, 81 personenauto's, 3 bussen en 47 
vrachtwagens.
Het openlaten van de boegdeur, het te snel varen, het niet leeg zijn van de ballasttanks, 
en het drinken van alcohol tijdens actieve dienst door officieren worden o.a. als oorzaken 
van de ramp aangehaald.

strofe 3
sleutelwoord: 

krantenartikel 
sleutelwoord: 

strofe 4
sleutelwoord: 

krantenartikel 
sleutelwoord: 

strofe 5
sleutelwoord: 

krantenartikel 
sleutelwoord: 
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Samenvatting in telegramstijl:

Herald of Free Enterprise, Brits schip, 6 maart 1987, vlak na vertrek, 19.05 uur, 91 meter 
voor Belgische kust, kapseisde, 193 doden, 80 man personeel aan boord, 600 passa-
giers, oorzaken: openlaten boegdeur, te snel varen, niet leeg zijn ballasttanks, drinken 
van alcohol door officieren

Nu jij!

Vulkaanuitbarsting in Chili
KARREWIET

In Chili, een land in Zuid-Amerika, is zaterdag een vulkaan uitgebarsten. Ongeveer 
3500 mensen die in de buurt wonen, moesten hun huis verlaten, omdat het daar nu 
te gevaarlijk is. Ze worden opgevangen in schoolgebouwen, waar ze eten en kleren 
krijgen. 

Er hangt veel as van de vulkaan in de lucht, en het is niet gezond om dat in te  
ademen. De mensen die hun huis nog niet hebben verlaten, worden opgehaald  
door het leger en naar de opvangcentra gebracht.
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Ramp in Pukkelpop
KARREWIET

Op Pukkelpop, het muziekfestival in 
Kiewit, bij Hasselt, heeft een zware 
storm voor veel schade gezorgd. 

Enkele tenten zijn ingestort en bomen 
vielen om. Zeker vijf mensen zijn daarbij 
gestorven en heel wat festivalgangers zijn 
zwaar gewond. Het festival is intussen 
afgelast.

Iedereen moet dus nu terugkeren naar 
huis. Gisterenavond werden héél veel 
telefoontjes gepleegd en sms’jes gestuurd 
waardoor het gsm-verkeer volledig plat lag. 

Veel gezinnen waren super ongerust. 
Via Twitter en Facebook op het internet 
konden veel jongeren gelukkig toch nog 
hun familie en vrienden verwittigen dat met 
hen alles in orde was.

Doordat het weer in heel België zo 
verschillend was, was het onweer 
ook moei lijk te voorspellen. Maar een 
noodweer met zo'n zware gevolgen 
komt gelukkig niet zo vaak voor. Door de 
combinatie van hagel, hevige regenbuien 
en sterke rukwinden is de schade op 
Pukkelpop heel groot. 

Ben je geschrokken van dit nieuws en  
wil je er met iemand over praten?
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In het oosten van 
Australië zijn er zware 
overstromingen. Sinds 
zaterdag trekt er een 
cycloon door het land. Die 
brengt heel veel regen mee 
en daardoor stromen de 
rivieren over. 

Het is vijftig jaar geleden dat 
er zo’n erge overstromingen 
waren in Australië. Voor 
honderden mensen is het 
niet meer veilig om in hun 
huizen te blijven. 

Sommigen moesten zelfs 
opgepikt worden met een 

helikopter. Zij worden nu 
opgevangen door het Rode 
Kruis. Hopelijk mogen ze 
snel weer naar huis. 

Vliegtuigcrash in Polen
KARREWIET

Het Oost-Europese land Polen is in 
diepe rouw.  
Zaterdagochtend is een Pools vliegtuig 
neergestort vlakbij de luchthaven van 
Smolensk, een plaatsje in Rusland. 

Het toestel was vertrokken vanuit de 
Poolse hoofdstad Warschau en had  
Smolensk als eindbestemming.

Niemand van de 96 passagiers 
overleefde het ongeluk. Er zaten 
bovendien enkele belangrijke Poolse 
personen op het vliegtuig. Zo is ook de 
president van Polen, Lech Kaczynski, 
omgekomen in de crash.

De Poolse bevolking is geschokt. Aan het 
paleis van de president zetten mensen 
massaal kaarsjes en leggen ze bloemen 
neer. Soldaten houden de zee van 
kaarsjes aan het paleis brandend. Ook 
de vroegere premier van Polen, Jaroslaw 
Kaczynski, is heel bedroefd. Hij is de 
tweelingbroer van de overleden president.

Vermoedelijk maakte de piloot een fout bij 
de landing, want er hing toen dichte mist 
over het vliegveld. Maar naar de echte 
oorzaak van de crash wordt nog gezocht.

Thema 2: Mensen in nood! • Les 1



Tijd voor Taal accentTijd voor Taal accent

 33

c  Vergelijk je resultaat met de andere twee leerlingen van je groepje. Neem het beste 
van de twee telegrammen en maak een nieuw groepstelegram.

Klaar? Kies dan een ander artikel. 
Stel één ja-neevraag en één andere vraag over dat artikel.

artikel: 

ja-neevraag: 

  

andere vraag: 

  

Thema 2: Mensen in nood! • Les 1

Volg jij het nieuws? Knap is dat!

Knap, maar niet eenvoudig. Volwassenen maken het vaak erg moeilijk.
Toch is het best leuk, want zo kom je te weten wat er in de wereld gebeurt.
(Ook al word je daar niet altijd vrolijk van ...)

Maar ... vertrouw nooit blindelings op nieuwsberichten.
Ook op de nieuwsdienst gebeurt wel eens een vergissing!
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Les 2: De aarde leeft!
Je leert informatie uit een nieuwsbericht halen en 
jouw interpretatie van een gebeurtenis geven.

T
IJ

D
E

N
S

 H
E

T
 L

U
IS

T
E

R
E

N Luister goed en kleur het juiste antwoord.

1  Er vond een aardbeving plaats in Hawaï.

2  Er moesten veel mensen op straat slapen omdat er  
duizenden huizen zijn ingestort.

3  Het Belgische reddingsteam heet B-team.

4  Aardbevingen komen veel voor op plaatsen waar twee 
tektonische platen elkaar raken.

5  In België is er minder kans op een aardbeving.

waar niet waar

waar niet waar

waar niet waar

waar niet waar

waar niet waar

N
A

 H
E

T
 S

P
R

E
K

E
N

 

Hier moet ik aan denken bij mijn volgende spreekoefening:

de tektonische plaat
een stuk van de aardkorst: heel de 
aarde bestaat uit 7 tektonische platen

Thema 2: Mensen in nood! • Les 2
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Les 3: Ik schrijf het nieuws.
Je leert een verslag schrijven.

1 Onderstreep de inleiding in het blauw.
2 Onderstreep het slot in het groen.

Het toestel was vertrokken vanuit de 
Poolse hoofdstad Warschau en had 
Smolensk als eindbestemming.

Niemand van de 96 passagiers 
overleefde het ongeluk. Er zaten 
bovendien enkele belangrijke Poolse 
personen op het vliegtuig. Zo is ook de 
president van Polen, Lech Kaczynski, 
omgekomen in de crash.
De Poolse bevolking is geschokt. Aan 
het paleis van de president zetten 
mensen massaal kaarsjes en leggen ze 

bloemen neer. Soldaten houden de zee 
van kaarsjes aan het paleis brandend. 
Ook de vroegere premier van Polen, 
Jaroslaw Kaczynski, is heel bedroefd. 
Hij is de tweelingbroer van de overleden 
president.

Vermoedelijk maakte de piloot een fout 
bij de landing, want er hing toen dichte 
mist over het vliegveld. Maar naar de 
echte oorzaak van de crash wordt nog 
gezocht.

Vliegtuigcrash in Polen 
Het Oost-Europese land Polen is in diepe rouw. Zaterdagochtend is een Pools 
vliegtuig neergestort vlakbij de luchthaven van Smolensk, een plaatsje in Rusland. 

Hoe schrijf ik een meesterwerk?

Tip: gebruik niet telkens hetzelfde woord!
- Vervang herhalingen geregeld door een verwijswoord.
- Gebruik eens een ander woord dat naar hetzelfde verwijst.

Zo niet:

Alice is echt speciaal.
Niemand lijkt op Alice.
Ik ken Alice al lang.
Al van toen Alice en ik  
nog kleuters waren.

Zo wél:

Alice is echt speciaal.
Niemand lijkt op haar.
Ik ken mijn vriendin al lang.
Al van toen zij en ik nog  
kleuters waren.

Thema 2: Mensen in nood! • Les 3

KARREWIET

Het is jouw schuld 
dat het saai is, 

Alice!
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3 Nu is het aan jou om een verslag te schrijven! Omcirkel het nummer bij de opdracht die jij 
gaat maken.

 1 langdurige droogte – lucifer – bos – brand – brandweer
 2 treinen – negeren – botsing – slachtoffers
 3 rookpluim – noodnummer – brandweer – rookschade – water
 4 vulkaan – aswolk – IJsland – evacuatie – hulpverlening 
 5 windstoten – 120 km per uur – ontwortelde – veilig
 6 overvloedige regen – zandzakjes – overstroming – reddingsboot – sporthal
 7 mist – kettingbotsing – remsporen – overleden – reddingsdiensten
 8 langdurige droogte – bos – zelfontbranding – reddingsteam
 9 evacueren – bomalarm – telefoon – politie – loos alarm
 10 vulkaan – aswolk – vliegverbod – ontruiming – parlement

Vraag hulp aan anderen als je schrijft. Zet een kruisje in de laatste kolom van de tabel 
wanneer je hulp hebt ingeroepen.

Schrijffase Hoe vraag ik hulp?

voor het 
schrijven

Ik vertel mijn ideeën of verhaal aan iemand.
Ik heb nog geen ideeën en we praten samen over wat we zouden  
kunnen schrijven.

tijdens het 
schrijven

Ik heb al wat geschreven, maar kan niet verder. Ik vraag iemand wat  
ik nog zou kunnen/moeten schrijven. 
Ik wil weten of wat ik geschreven heb duidelijk is en vraag iemand om 
het te lezen en me te helpen.
Ik heb een zin geschreven, maar ik ben niet zeker of die juist is. 
Ik twijfel aan de schrijfwijze van een woord. 
Ik herhaal een woord te vaak. Ik zoek samen met iemand naar een 
ander woord. 

na het 
schrijven

Ik ben klaar met de eerste versie van de tekst. Ik laat hem aan iemand 
lezen en vraag feedback.
Ik vraag iemand om alle fouten in zinnen en woorden aan te duiden.

in alle 
fasen Ik vraag nog om een andere reden hulp.

Thema 2: Mensen in nood! • Les 3
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V
O

O
R

Noteer ideeën op een kladblad.
Deze vragen kunnen je helpen:

-  Waaraan doen de opgegeven woorden je denken?
-  Wat vind je belangrijk?
-  Wat zou je willen zeggen of schrijven?
-  Wat ga je in het begin (de inleiding) schrijven?
-  Hoe wil je eindigen?
-  Welke problemen ondervind je? 
 Kan je buur je daarbij helpen?  
 Indien niet, wie kan je dan wel helpen?

T
IJ

D
E

N
S

Schrijf hier je verslag. 
Als je niet meer verder kunt, mag je hulp vragen aan iemand uit je groepje. 

Heb je aan alles gedacht?
Controleer je verslag. Stel jezelf de volgende vragen en vink aan als het in orde is.

Ik heb alle opgegeven woorden gebruikt.

Ik begrijp zelf wat ik schrijf.

Ik vraag aan mijn buur om te lezen wat ik  
geschreven heb. Misschien heeft hij ideeën  
om mijn tekst beter te maken? 

Ik heb niet te vaak dezelfde woorden gebruikt.  
Is dat toch het geval, dan vraag ik aan mijn buur naar een synoniem. 

Mijn zinnen zijn correct.

Er staan hoofdletters en leestekens waar nodig.

Thema 2: Mensen in nood! • Les 3
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N
A Kruis het antwoord op de vragen aan.

Noteer in korte puntjes waar je aan moet denken bij je volgende schrijfoefening.
Doe het zo: c) te lange zinnen.

Thema 2: Mensen in nood! • Les 3

Schrijf nu je verslag in het net.

a  Heb je alle opgegeven  
woorden gebruikt?  Ja  Hier wil ik iets over zeggen.  Nee

b  Begrijp je alles?  Ja  Hier wil ik iets over zeggen.  Nee

c  Zijn de zinnen correct gevormd?  Ja  Hier wil ik iets over zeggen.  Nee
d  Staan er hoofdletters en  

leestekens waar nodig?  Ja  Hier wil ik iets over zeggen.  Nee

e  Kan je artikel opgenomen  
worden in een krant?  Ja  Hier wil ik iets over zeggen.  Nee

f  Schreef je een duidelijke inleiding?  Ja  Hier wil ik iets over zeggen.  Nee
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Les 4: Ik sta in de eerste persoon.          
Je leert welke werkwoordsvorm in de tegenwoordige tijd bij de eerste, de tweede en de derde persoon  
(enkelvoud en meervoud) staat.

1 Schrijf in de juiste kolom: wij zien – ik ben – het dier eet – jij en je zus vluchten.

enkelvoud meervoud

2 Schrijf deze werkwoordsvormen in zo veel mogelijk kolommen: stappen – loopt – val.
Tip: maak een zin om te controleren. (Die zin moet je niet opschrijven.)

enkelvoud meervoud

ik wij, mama en ik …

jij/je/u jullie, jij en je vriend 
…

hij/zij (ze)/het, de 
man, de koe, het 

paard …

zij (ze), de mannen, 
de koeien, de 
paarden …

3 Vul het werkwoordschema aan met schrijf, schrijft of schrijven.

enkelvoud meervoud

ik wij, mama en ik …

jij/je/u jullie, jij en je vriend 
…

hij/zij (ze)/het, de 
man, de koe, het 

paard …

zij (ze), de mannen, 
de koeien, de 
paarden …

Thema 2: Mensen in nood! • Les 4
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Wat betekenen de 1e, 2e en 3e persoon van het werkwoord?

enkelvoud  meervoud

1e persoon ik loop 1e persoon wij lopen 
2e persoon jij / u loopt 2e persoon jullie lopen 
3e persoon hij / zij (ze) / het loopt 3e persoon zij (ze) lopen

4 Vul de werkwoordschema’s aan in de tegenwoordige tijd.

VOELEN

enkelvoud meervoud

1e pers. ik 1e pers. wij, mama 
en ik …

2e pers. jij/je/u 2e pers. jullie, jij en je 
vriend …

3e pers.

hij/zij (ze)/
het, de man, 
de koe, het 
paard …

3e pers.

zij (ze),  
de mannen, 

de koeien, de 
paarden ...

ETEN

enkelvoud meervoud

1e pers. ik 1e pers. wij, mama 
en ik …

2e pers. jij/je/u 2e pers. jullie, jij en je 
vriend …

3e pers.

hij/zij (ze)/
het, de man, 
de koe, het 
paard …

3e pers.

zij (ze),  
de mannen, 

de koeien, de 
paarden ...

Thema 2: Mensen in nood! • Les 4
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Les 5: Terug naar de Titanic 
Je geeft je mening over een tekst en motiveert die.

1 Lees het eerste deel van de tekst in je taalboek op blz. 34 - 35.
Waar situeert de tekst zich in de levensloop van de Titanic?

2 Lees het tweede deel van de tekst en los de vragen op

Er wordt gesproken over een voorwerp dat wij nu gebruiken, maar dat men nog niet 
kende ten tijde van de Titanic. Over welk voorwerp gaat het?

Hoe zorgt Jessie ervoor dat ze toch een plekje in de boot krijgen?

Verbind de karaktertrek met de juiste persoon.

Jessie ● ● bazig

de officier ● ● meegaand

John ● ●  sluw

Wat kun je nog meer vertellen over het karakter van

John? 

Jessie? 

Vat dit fragment samen in één zin.

In het fragment wordt gesproken over eersteklasvolk. Hoe kleedden die mensen zich, 
denk je? Noteer het.

3 Hoe zou jij je voelen als je op de Titanic zat? Probeer het je voor te stellen en schrijf je 
gevoelens neer.

Thema 2: Mensen in nood! • Les 5
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TIPS voor het brengen van een goed verslag

Na het spreken:
• Heb je je luisteraars voldoende aangekeken?
• Bleven ze luisteren tot het einde?
• Waren ze tevreden?
• Heb je niets belangrijks vergeten?
• Heb je een spiekbriefje gebruikt? Of had je dat niet nodig?
• Sprak je duidelijk en levendig genoeg?

Les 6: Reporter ter plaatse! 
Je leert verslag uitbrengen.

Dit is mijn werkpunt voor de volgende spreekoefening:

Thema 2: Mensen in nood! • Les 6
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Les 7: Het alfabet van A tot Z 
Je leert woorden en afkortingen opzoeken in het woordenboek en in alfabetische volgorde zetten.

Het alfabet
  

met slechts 26 letters
van het hele alfabet

schrijf je hele boeken vol
woordenvloed van lange zinnen

met slechts 26 letters
't is maar een handje vol

Jannie

1

Zoek de woorden ‘letter’ en ‘alfabet’ op in het woordenboek. Noteer wat er achter de 
woorden staat.

letter: 

alfabet: 

2 Zoek de onderstreepte woorden op in het woordenboek. Noteer indien mogelijk het genus 
(mannelijk, vrouwelijk of onzijdig), het meervoud en de betekenis (in deze tekst).

ABC, daar begint het mee.
In 'deftig' zit DEFG.
In 'hij' zit H, I en J.
De KLM vliegt over zee.
Een NOP zit onder een voetbalschoen.
Met Q kun je maar weinig doen.
RSTU zit in ‘verstuurd'.
Laatst had ik een VW gehuurd.
Daar reed ik mee naar XYZ,
het einde van het alfabet!

KLM: 

zee: 

gehuurd (!): 

verstuurd: 

einde:  

Thema 2: Mensen in nood! • Les 7
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3 Gebruik in een zin drie woorden waarvan de eerste twee letters hetzelfde zijn en duid de 
alfabetische volgorde aan.  
Doe het zo: Wat maakte de man een lawaai toen hij op de laptop een lariks opzocht.
 3 1 2

4 Zoek de betekenis van de onderstreepte woorden op in het woordenboek. 

Alfabet, belangrijk, cool, dromerig, e-commerce, funny, groot, haarfijn, inbeelding, 
juist, klassiek, lang, m.m.v., niet, onwaarschijnlijk, pienter, quiz, rechtvaardig, slecht, 
tof, uv, vragen, waar, x-aantal, yes, zoekmachine ... 

Elke dag gebruiken wij het alfabet zonder dat we dat zelf weten!  
Eigenlijk, een wonder ... 
Julie, 11 jaar

e-commerce: 

m.m.v.: 

pienter: 

uv: 

x-aantal: 

haarfijn: 

rechtvaardig: 

Schrijf hier stap voor stap op hoe je de woorden vindt.
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Les 8: Een schokkende natuurramp
Je formuleert de hoofdgedachte van een informatieve tekst in één zin.

1 Los de vragen samen met je buur op.

Wat wil je na het lezen van de tekst weten?

Hoe ga je deze tekst lezen? Genietend, aandachtig …?

Hoe kun je dingen die je wilt weten, maar niet in de tekst staan, te weten komen?

Wat is volgens jou het doel van deze les?

2 Ga bij elk goed antwoord met een ander kleurpotlood over de omtrek van een puzzelstuk.

Thema 2: Mensen in nood! • Les 8




