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Docentenhandleiding startopdracht

Doel startopdracht
Deze startopdracht is een algemene introductie op het verhaal van Jade en wordt door 
leerlingen gemaakt voordat ze met de vakgerichte lesbrieven aan de slag gaan. De 
leerling leert Jade kennen en maakt een onderscheid tussen de leuke en minder leuke 
dingen in haar leven. Dit is een voorbereiding op het nadenken over de betekenis van het 
woord geluk. 

Benodigdheden (per leerling)
− de lesbrief
− een pen
−  een blauw en een rood potlood of een invulbaar pdf van de opdracht (bij online 

afstandsonderwijs)

Startopdracht 

Laat de leerlingen het stripverhaal over Jade lezen en laat hen vervolgens aangeven waar 
Jade blij en minder blij van wordt. Dit doen ze door een blauw plusje (+) te zetten bij de 
dingen in de strip waar Jade blij van wordt en een rood kruisje (x) bij de dingen waar ze 
niet blij van wordt.

tip! Als je online onderwijs geeft, kun je dit onderdeel in een video(bel)gesprek met de 
leerlingen bespreken.

Vraag de leerlingen vervolgens om in de tabel bij deelopdracht d in te vullen wat Jades 
dromen en wensen voor de toekomst zijn. Laat hen daarna met kruisjes aangeven in 
welke dromen en wensen van Jade zij zich herkennen.

Antwoorden
b. Jade wordt blij van:
 − haar zusje
 − haar hond Bunji
 − haar vriendinnen

c. Jade wordt niet blij van:
 − de depressie van haar moeder
 − het huis opruimen
 − koken
 − de was doen
 − voor haar zusje zorgen
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d. Jades dromen of wensen voor de toekomst

1. Leuke dingen doen met vriendinnen.

2. Een eigen hondenopvang starten.

3. Een mooi huis en een grote tuin hebben.

4. Op vakantie gaan naar Londen.
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Docentenhandleiding burgerschap | Wat maakt jou gelukkig?

Doel van de lesbrief
De leerling kan benoemen waar hij gelukkig en minder gelukkig van wordt en hij kan 
benoemen wat hij kan doen als hij (of iemand anders) minder gelukkig is.

Benodigdheden (per leerling)
− de lesbrief
− een pen of potlood

Opdracht 1 | Woordweb geluk

Schrijf het woord ‘geluk’ in het midden van het bord en vraag de leerlingen om aan te 
geven waar ze aan denken bij dat woord. Benadruk dat de leerlingen het niet met elkaar 
eens hoeven te zijn over de woorden die ze aandragen voor het web.

tip! Geef je les vanuit huis? Maak dan een woordweb met een online tool, zoals 
AnswerGarden (geen account vereist) of Mentimeter en deel je scherm.

Vraag de leerlingen nu om voor zichzelf het woordweb bij deelopdracht b in de lesbrief in 
te vullen met de dingen waar zij zelf gelukkig van worden.

Opdracht 2 | Gelukkig zijn

Laat de leerling deelopdracht a tot en met g zelfstandig beantwoorden. Deze vragen 
gaan eerst over de betekenis van geluk voor de leerling, waarvan (of van wie) de 
leerlingen gelukkig worden en waar anderen dat aan kunnen merken. Dan volgen er 
vragen over waar de leerlingen minder gelukkig van worden en wat ze daar doorgaans 
tegen doen. Dit laatste bespreek je klassikaal: wat kun je doen om je beter te voelen als je 
niet zo blij bent?

tip!  Als je leerlingen dit moeilijk vinden, begin het gesprek dan met een eigen voorbeeld. 
Wat helpt jóu als je je niet blij voelt? Probeer samen tips te formuleren waaraan je 
iets kunt hebben als je je ongelukkig voelt.

In de laatste deelopdracht van deze opdracht gaan leerlingen voor zichzelf na aan welke 
tips zij iets hebben en die tips schrijven ze op.

https://answergarden.ch/
https://www.mentimeter.com/
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Docentenhandleiding Nederlands | Reisadvertenties

Doel van de lesbrief
Het doel van de lesbrief is om de leerling kennis te laten maken met reisadvertenties 
en hoe die op verschillende doelgroepen worden aangepast. De lesbrief nodigt de 
leerling uit om na te denken over de functie van afbeeldingen, taalgebruik en inhoud 
in reisadvertenties. Ook geven ze aan waarvan zij zelf enthousiast worden in een 
reisadvertentie.

Taaldoelen
−  De leerling leert de kenmerken van reisadvertenties door verschillende reisadvertenties 

te bekijken en te lezen.
−  De leerling kan benoemen hoe reclamemakers afbeeldingen, taalgebruik en de inhoud 

van een reisadvertentie aanpassen aan een specifieke doelgroep.
− De leerling kan bepalen voor welke doelgroep een reisadvertentie bedoeld is.

Benodigdheden (per leerling) 
− de lesbrief, pen of potlood
− optioneel: reisfolders en/of computer of digibord
− optioneel: computer om reisadvertentie te maken, printer om afbeeldingen te printen

Voorbereiding
In deze lesbrief staan reisadvertenties centraal. Mogelijk wil je meer uitleggen over 
advertenties en reclame dan in de lesbrief over wordt verteld (doelgroep, taalgebruik, 
afbeeldinggebruik en inhoud van reisadvertenties). Het is handig om die extra theorie dan 
alvast voor te bereiden.

In het uitlegblok gebruiken we het woord doelgroep, maar dat is best een lastig woord. 
Check goed of de leerlingen dit woord begrijpen, bijvoorbeeld door ze zelf doelgroepen te 
laten noemen. Schrijf het woord doelgroep en de betekenis eventueel op het bord.

tip!  Het is leuk als jij zelf ook reisadvertenties verzamelt om klassikaal te laten zien. 
Breng bijvoorbeeld folders van een reisbureau mee, of verzamel verschillende 
reisadvertenties uit kranten en tijdschriften. Je kunt ook zelf online op zoek gaan 
naar reisadvertenties die jouw leerlingen specifiek zullen aanspreken, of die jou om 
bepaalde redenen juist aanspreken. Natuurlijk kun je ook leerlingen vragen om 
reisadvertenties mee te nemen.
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Opdracht 1 | Reisadvertenties bekijken

Lees en bekijk klassikaal de belangrijke informatie bij deelopdracht a. De 
daaropvolgende deelopdrachten kunnen individueel of klassikaal worden gemaakt. 
Wanneer de opdracht individueel wordt gemaakt is het verstandig de antwoorden daarna 
wel klassikaal te bespreken. 

tip! Het is handig als je de reisadvertenties op een digibord kunt laten zien, zodat jij en 
de leerlingen specifieke tekst goed kunnen aanwijzen.

Aanvullende suggestie ter verdieping van de opdracht
In reisadvertenties is taalgebruik heel belangrijk. Het taalgebruik is vaak kort en krachtig, 
maar ook enthousiasmerend en overtuigend. Wij gaan hier in de uitleg in de lesbrief 
niet te diep op in, maar tijdens de bespreking van de reisadvertenties kun je hier wel op 
ingaan: 
− Welke woorden gebruiken de reclamemakers waardoor ze passen bij de doelgroep?
−  Welke woorden gebruiken de reclamemakers om de lezer enthousiast te maken voor 

de reis?
−  Welke woorden gebruiken de reclamemakers om de lezer te overtuigen de reis te 

boeken?

Het is voor de leesvaardigheid een heel goede opdracht om leerlingen deze woorden 
zelf te laten ontdekken en benoemen. Indien mogelijk kun je de woorden via het digibord 
in de tekst aanwijzen of markeren. Om leerlingen te helpen kun je het de eerste keer 
zelf voordoen door de advertentie hardop voor te lezen en te benoemen welke woorden 
je opvallen en waarom. Stel dan ook hardop de vraag aan jezelf, bijvoorbeeld: ‘Welke 
woorden maken mij enthousiast voor deze reis? Deze woorden spreken mij aan, omdat …’.
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Opdracht 2 | Reisadvertentie kiezen

Laat de leerling zelfstandig de verschillende advertenties bij deelopdracht a bekijken 
óf neem de advertenties klassikaal met ze door. Laat de leerling daarna zelfstandig 
de opdracht maken. Mogelijk hebben individuele leerlingen hier hulp bij nodig. Indien 
mogelijk kun je de opdracht ook in een klein groepje met leerlingen bespreken, terwijl 
andere leerlingen de opdracht zelfstandig maken.

tip! Je kunt de leerlingen meer voorbeelden van echte reisadvertenties geven, 
bijvoorbeeld door ze ook deze websites te laten zien:

  − Kamperen in de Beekse Bergen
  − Familiereis naar Marokko
  − Stedentrip New York

tip! Als je zelf nog meer reisadvertenties hebt gevonden, is het leuk als je deze ook bij de 
opdracht betrekt. De leerling kan dan ook uit die reisadvertenties kiezen.

tip! Je kunt de opdracht voordoen door eerst zelf een advertentie te kiezen en uit te 
leggen waarom die jou aanspreekt.

Extra opdracht | Reisadvertentie maken

Deze opdracht is te downloaden via Studiemeter.

In deze opdracht kunnen de leerlingen de aangeboden lesstof toepassen door zelf 
een reisadvertentie te maken waarin zij rekening moeten houden met doelgroep en 
taalgebruik. 

Let op: deze opdracht kan alleen worden gemaakt als de leerlingen ook de Lesbrief 
Engels hebben afgerond.

Het maken van een reisadvertentie is uitdagend, maar ook best moeilijk. In de opdracht 
focussen we daarom vooral op de vorm en de inhoudelijke criteria. Taalverzorging is 
in deze opdracht ondergeschikt, maar natuurlijk kun je met leerlingen ook afspraken 
maken over het gebruik van interpunctie en het voorkomen van spelfouten. Doe dit vooral 
opbouwend door ze erop te wijzen, maar reken ze er niet op af.

In deelopdracht a krijgt de leerling uitleg bij de opdracht. De lesstof wordt kort herhaald 
en er wordt aanvullende informatie over het gebruik van een titel gegeven.

https://www.beeksebergen.nl/overnachten/kamperen
https://www.sawadee.nl/familiereizen/midden-oosten-en-noord-afrika/marokko/maf-maak-kennis-met-de-gastvrije-berberbevolking/
https://www.vakantiepiraten.nl/vakanties/stedentrip-new-york-2_13535
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Na de algemene uitleg gaat de leerling in deelopdracht b aan de slag met 
voorbereidende vragen. De antwoorden op deze vragen zijn nodig om uiteindelijk de 
kladversie van de reisadvertentie te maken.

In deelopdracht c zoekt de leerling de afbeeldingen die hij nodig heeft om de 
reisadvertentie te maken. Het heeft meerwaarde als de leerling de afbeeldingen kan 
printen. Als hiervoor geen mogelijkheden zijn kan de leerling ook tekeningen maken die 
passen bij het onderwerp van de advertentie: Londen. In de Lesbrief Engels kan de 
leerling hiervoor inspiratie opdoen.

In deelopdracht d maakt de leerling de kladversie van de reisadvertentie. Vooraf zou je 
eventueel nog grofweg een indeling van de advertentie op het bord kunnen zetten. Hierin 
kun je aangeven waar de titel, afbeeldingen en tekst ongeveer kunnen staan. Je kunt de 
leerlingen ook wijzen op de andere voorbeelden van advertenties in de lesbrief.

In deelopdracht e controleert de leerling de kladversie van zijn reisadvertentie. Punt voor 
punt gaat de leerling na of hij iets wel of niet doet in de reisadvertentie. Als de leerling 
‘nee’ aankruist, zijn dat punten ter verbetering. Je kunt het controleformulier eventueel 
met de leerling doorspreken voordat hij de netversie gaat maken.

In deelopdracht f maakt de leerling de netversie van de reisadvertentie en voert hij 
verbeteringen door. Als de leerling klaar is, toont hij het eindresultaat aan de docent. De 
docent kan feedback geven op de netversie en daarin terugkomen op de criteria: titel, 
afbeeldingen, taalgebruik en inhoud. Steek dit eerst vooral positief in en benoem daarna 
wat een volgende keer nog beter zou kunnen. 

tip! Je kunt de leerlingen de reisadvertentie ook op de computer laten maken.
 

tip! Je kunt leerlingen ook samen een reisadvertentie laten maken.

tip! Je kunt de reisadvertenties verzamelen en ophangen.

tip! Je kunt de leerlingen ook een reisadvertentie laten maken voor een andere 
bestemming of een andere doelgroep.
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Docentenhandleiding Engels | Ontdek Londen!

Doel van de lesbrief
Het doel van de lesbrief is dat de leerling ontdekt wat de stad Londen te bieden heeft. De 
lesbrief nodigt de leerling uit om ook zelf op zoek te gaan naar leuke dingen om te doen in 
de stad. Tot slot deelt de leerling zijn bevindingen met Jade.

Taaldoelen
Na deze lesbrief:
−  kent de leerling een aantal bezienswaardigheden en activiteiten in Londen en kan de 

leerling die ook noemen;
− kent de leerling de kenmerken van een reisgids;
− kan de leerling een inhoudsopgave in een reisgids gebruiken;
− weet de leerling beter hoe hij gericht informatie kan vinden op het internet.

Benodigdheden (per leerling) 
− de lesbrief, pen
− computer en printer 

Voorbereiden
Ga met de leerlingen in gesprek over ‘op vakantie gaan’. Je kunt eventueel de volgende 
vragen behandelen:
− Wat was je leukste vakantie(bestemming) en waarom?
− Wat vind je leuk om te doen op vakantie?
− In welke buitenlandse steden ben je geweest? Welke vond je het leukst en waarom?
− Wat vind je leuk om te doen als je een vreemde stad bezoekt?
− Wat neem je allemaal mee op vakantie?
− Hoe kom je erachter wat er te doen is op je vakantiebestemming?
− Wie van jullie is er al eens in Londen geweest? Met wie en waarom?

Opdracht 1 | Woordweb Londen

Laat de leerling een woordweb maken over wat hij al weet over Londen.

tip! Je kunt het woordweb ook klassikaal op het bord maken en de leerling die daarna 
laten overnemen in de geboden uitwerkruimte in de lesbrief.

Bespreek zo nodig wat de term ‘verschillen en overeenkomsten’ betekenen voordat 
leerlingen met deelopdracht c aan de slag gaan.
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Opdracht 2 | Een reisgids lezen

Voorbereiding op de opdracht in de lesbrief
Zorg voor een aantal reisgidsen in het lokaal. Het geeft niet als de reisgidsen in het 
Nederlands zijn.

Maak groepjes en deel per groepje een meegenomen reisgids uit. Laat de leerlingen in 
groepjes de reisgids bekijken. Wat valt ze op aan:
− de indeling;
− de onderwerpen;
− de opmaak.

Daag de leerlingen uit zelf kenmerken van de reisgids te ontdekken en die op te schrijven. 
Je kunt hierbij opschrijven: ‘Waaraan kun je een reisgids herkennen? Wat zijn de vaste 
onderdelen?’ 

Bij de opdracht in de lesbrief:
Bespreek klassikaal de belangrijke informatie. Het doel is dat leerlingen weten hoe 
ze hun informatie in een reisgids kunnen vinden. Reflecteer op de uitkomsten van de 
voorbereidende opdracht:
− Wat hadden de leerlingen zelf al ontdekt?
− Welke nieuwe kenmerken komen er aan bod?

tip!  Ter aanvulling op deelopdracht c kun je de leerlingen ook laten oefenen met het 
opzoeken van informatie in een echte reisgids. Het voordeel daarvan is dat leerlingen 
zelf kunnen controleren of de gewenste informatie ook daadwerkelijk gevonden 
wordt. Je kunt hier zelf ook een opzoekquiz voor maken. Formuleer de zoekvragen 
en biedt daarna een antwoordblad. Je kunt ook laten oefenen met sneller zoeken 
door aan de zoekopdracht een tijdslimiet te stellen. Die kun je eventueel steeds 
korter maken. 

Opdracht 3 | Bezienswaardigheden en activiteiten in Londen

Voordat de leerlingen gaan lezen kun je ze aan de hand van de afbeelding en kop 
steeds laten raden wat de bezienswaardigheid of activiteit inhoudt. Schrijf eventueel hun 
associaties op het bord.

Daarna lezen de leerlingen de vier stukjes tekst lover bezienswaardigheden/activiteiten in 
Londen en kiezen uit deze vier een favoriet.
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Opdracht 4 | Zelf informatie zoeken

Bespreek klassikaal welke zoektermen leerlingen zouden kunnen gebruiken (naast de tips 
uit de lesbrief). Je kunt de bijdragen van leerlingen bijvoorbeeld op het bord schrijven.

Laat de leerlingen hierna zelf op zoek gaan naar leuke dingen om te doen in Londen. Dit 
kan op de computer of met behulp van een reisgids.

De volgende webpagina’s zijn wellicht interessant:
− https://www.vakantiesvoorjongeren.nl/2020/11/11/5-aanraders-jongeren-londen/ 
−  https://travellersoftheworld.nl/wat-te-doen-in-londen-bezienswaardigheden-die-je-niet-

mag-missen/ 
− https://www.mapofjoy.nl/gratis-doen-in-londen/ 
− https://reisgenie.nl/doen-in-londen/

tip! Mochten leerlingen moeite hebben met het vinden van leuke activiteiten of 
bezienswaardigheden, dan kun je suggesties geven zoals bijvoorbeeld:

  − Hyde Park
  − The Shard
  − The London Dungeon
  − Cutty Sark
  − Skygarden

De leerlingen kiezen uiteindelijk één activiteit en één bezienswaardigheid uit en 
beantwoorden de vragen bij deelopdracht b over die 2 uitgekozen attracties.

Voor deze opdracht heeft de leerling een plattegrond nodig. De plattegrond op pagina 
17 is te downloaden via Studiemeter. Je kunt de plattegrond daarna uitprinten of digitaal 
delen met de leerling. Deelopdracht c is optioneel en mag dus overgeslagen worden. 
De kans is aanwezig dat de bezienswaardigheid of activiteit die een leerling heeft 
uitgekozen, qua ligging buiten de plattegrond valt. Als alternatief kun je leerlingen zelf een 
kaart laten opzoeken (bijvoorbeeld via google maps) of je kunt bijvoorbeeld zelf voor een 
papieren plattegrond zorgen.

Opdracht 5 | Jouw drie tips voor Jade

Laat leerlingen in de tekstballonen toelichten waarom ze de bezienswaardigheden leuk 
vinden. Per tekstballon één bezienswaardigheid/activiteit.

tip! Leerlingen die goed zijn in Engels kunnen de berichtjes in het Engels schrijven.

tip! Ga na welke berichtjes een enthousiasmerende toon hebben en bespreek die als 
goed voorbeeld in de klas.

https://www.vakantiesvoorjongeren.nl/2020/11/11/5-aanraders-jongeren-londen/
https://travellersoftheworld.nl/wat-te-doen-in-londen-bezienswaardigheden-die-je-niet-mag-missen/
https://travellersoftheworld.nl/wat-te-doen-in-londen-bezienswaardigheden-die-je-niet-mag-missen/
https://www.mapofjoy.nl/gratis-doen-in-londen/
https://reisgenie.nl/doen-in-londen/
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Opdracht 6 | Extra opdracht

Deze opdracht staat niet in de lesbrief.

a. Vorm een groepje met twee andere klasgenoten.
b.  Vertel aan je groepsgenoten je top 3 uit opdracht 5a en vertel ook waarom je dat vindt. 

Je groepsgenoten gaan ook hun top 3 vertellen.
c.  Maak nu gezamenlijk een groeps top 3. Welke bezienswaardigheden of activiteiten 

vinden jullie het allerleukst? Bespreek ook waarom jullie dit vinden.
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Docentenhandleiding rekenen - Een reis naar Londen boeken

Doel van de lesbrief
Het doel van de lesbrief is om leerlingen een keuze te laten maken tussen verschillende 
reismogelijkheden. Eerst bepalen de leerlingen aan de hand van vragen het budget voor 
de reis, daarna bekijken ze de reisopties en bedenken ze samen welke optie het beste 
past.

Benodigdheden
− de lesbrief
− pen en potlood of een invulbaar pdf van de opdracht (bij online afstandsonderwijs)

Voorbereiden
Lees samen met de leerlingen het stripverhaal van Jade.

Opdracht 1 | Sparen voor Londen

Lees samen met de leerlingen het intro van de lesbrief en de belangrijke informatie 
bij deelopdracht a. Neem de vragen samen door en laat de leerlingen de vragen 
beantwoorden. Bespreek de vragen na afloop samen na en sta stil bij de manier waarop 
leerlingen aan hun antwoord zijn gekomen.

Voorbeeldantwoorden
b.  Je ziet in de bankapp dat Jade € 300 wil sparen voor de reis naar Londen. Ze heeft al  

€ 60 gespaard. Ze moet dus nog € 300 − € 60 = € 240 sparen.
d. Jade laat deze week 8 honden uit.

 tip! Tel goed met de leerlingen hoeveel honden Jade per keer uitlaat.

e.  Per keer dat Jade een hond uitlaat, verdient ze € 5. Ze verdient deze week dus  
8 × € 5 = € 40.

f. 1. € 240
 2. € 40
 3.  Delen. Je deelt het bedrag dat Jade nog moet sparen door bedrag dat ze per week 

verdient.
 4.  Jade moet nog € 240 sparen. Ze verdient € 40 per week. Ze moet dus nog  

€ 240 : € 40 = 6 weken sparen voordat ze haar reis kan boeken.
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Opdracht 2 | Reismogelijkheden bekijken

Lees samen met de leerlingen de belangrijke informatie bij deelopdracht a. Laat de 
leerlingen groepjes van drie vormen en laat elk groepje één van de drie reismogelijkheden 
bekijken. Zorg dat elke reismogelijkheid in ieder geval door 1 groepje wordt uitgezocht. 
Als het voor leerlingen lastig is om zelf groepjes te vormen, dan kun je als docent ook zelf 
groepjes maken.

Neem de vragen in deelopdracht d samen door en laat de leerlingen in groepjes de 
vragen beantwoorden. Bespreek de vragen na afloop samen na. Sta hierbij ook altijd stil 
bij de manier waarop de leerlingen aan hun antwoord zijn gekomen. Laat ze bijvoorbeeld 
in de reismogelijkheid aanwijzen waar ze een antwoord gevonden hebben en bespreek de 
berekeningen die ze hebben opgeschreven.

tip! Zet de lesbrief tijdens het nabespreken zo mogelijk op het digibord. Dan kun je 
tijdens de les inzoomen op elke reismogelijkheid.

Deelopdracht d - Voorbeeldantwoorden
Reismogelijkheid 1:
1. Jade reist met het vliegtuig.
2. Een retourticket kost € 80.
3. De vliegreis duurt 1 uur. De reistijd van het vliegveld naar het hotel is 1 uur en 15 

minuten. De vliegreis en de reis naar het hotel duren bij elkaar 2 uur en 15 minuten.
4. Een nacht slapen in het hotel kost € 75.
5. Drie nachten slapen in het hotel kost 3 × € 75 = € 225.
6. Het duurt 2 minuten om van het hotel naar het metrostation te lopen en het duurt 19 

minuten om met de metro naar het centrum te gaan. Je bent in totaal dus 19 + 2 = 21 
minuten onderweg.

7.  
Prijs retourticket Londen € 80

Prijs hotel (3 nachten) € 225

+

Totale prijs € 305
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Reismogelijkheid 2:
1. Jade reist met de bus.
2. Een retourticket kost € 33.
3. De busreis duurt 8 uur. De reistijd van het busstation naar het hotel is 1 uur en 10 

minuten. De busreis en de reis naar het hotel duren bij elkaar 9 uur en 10 minuten.
4. Een nacht slapen in het hotel kost € 38.
5. Drie nachten kosten 3 × € 38 = € 114.
6. Het duurt 15 minuten om van het hotel naar het metrostation te lopen en het duurt 43 

minuten om met de metro naar het centrum te gaan. Je bent in totaal dus 15 + 43 = 58 
minuten onderweg.

7. 
Prijs retourticket Londen € 33

Prijs hotel (3 nachten) € 114

+

Totale prijs € 147

Reismogelijkheid 3:
1. Jade reist met de trein.
2. Een retourticket kost € 102.
3. De treinreis duurt 4 uur en 40 minuten. De reistijd van het station naar het hotel is 30 

minuten. De treinreis en de reis naar het hotel duren bij elkaar 5 uur en 10 minuten.
4. Een nacht slapen in het hotel kost € 45.
5. Drie nachten kosten 3 × € 45 = € 135.
6. Het duurt 12 minuten om van het hotel naar het metrostation te lopen en het duurt 10 

minuten om met de metro naar het centrum te gaan. Je bent in totaal dus 12 + 10 = 22 
minuten onderweg.

7. 
Prijs retourticket Londen € 102

Prijs hotel (3 nachten) € 135

+

Totale prijs € 237
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Opdracht 3 | Een reis uitkiezen voor Jade

Deelopdracht a
Neem het schema van deelopdracht a over op het (digi)bord. Lees samen met 
de leerlingen de belangrijke informatie bij deelopdracht a. Laat de leerlingen hun 
antwoorden op de vragen uit opdracht 2 vertellen en vul hiermee het schema in.

tip!  Zorg er hierbij voor dat alle groepjes aan bod komen.
 Let op dat wel de juiste antwoorden worden gegeven en vraag door als dit niet het 
geval is. Denk samen hardop na om toch tot het goede antwoord te komen. 
Benoem het budget van Jade nog eens tijdens het invullen van het schema of schrijf 
het erbij.

Deelopdracht b
Voer een klassengesprek over de reismogelijkheden van Jade. Laat de klas bedenken 
welke reismogelijkheid Jade het beste kan kiezen.

Je kunt tijdens het klassengesprek de volgende vragen stellen:
− Welke reismogelijkheden kan Jade betalen van haar spaargeld?

tip!  Wijs leerlingen erop dat reismogelijkheid 3 binnen het budget van € 300 past maar 
dat Jade dan nog maar € 63 over heeft om in Londen te besteden. Reismogelijkheid 
2 is het goedkoopst, maar ligt het verst van het centrum. Je bent dan bijvoorbeeld 
weer meer geld kwijt aan de metro. 
Vragen die je hierbij kunt stellen: 

  − Is € 63 genoeg om elke dag eten te kopen?
  − Heb je nog genoeg over om toeristische attracties te bezoeken?
  − Hoeveel geld heb je nodig om met de metro te reizen?

−  Welke manier van reizen zou jij kiezen voor Jade? Waarom? Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan welke manier het goedkoopst is, welke de kortste reistijd heeft en welke het 
comfortabelst is.

−  Welk hotel zou jij kiezen voor Jade? Waarom? Denk bijvoorbeeld aan welk 
hotel het goedkoopst is, of het hotel dicht bij het centrum ligt of niet en welke 
bezienswaardigheden er in de buurt van het hotel zijn.
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