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Met Show de PRO en de lesbrieven die hierbĳ 
horen, wil Uitgeverĳ Deviant leerlingen en 
docenten uit het praktĳkonderwĳs in de 
spotlights zetten.  

In deze lesbrief staat het verhaal van Jade 
centraal. Dit is een van de verhalen waarin we 
de talenten van leerlingen zichtbaar maken. 
In elke strip zullen we een nieuw verhaal 
presenteren waarin een PRO centraal staat. 

Ook jĳ kan schitteren in een stripverhaal. 
Vraag het gratis lesmateriaal aan via 
praktĳkonderwĳs@uitgeverĳ-deviant.nl of volg 
ons op Facebook via facebook.com/showdepro.

Show de PRO is een initiatief van Uitgeverĳ 
Deviant voor leerlingen, docenten en alle 
anderen die het praktĳkonderwĳs een warm 
hart toedragen. DURF

te dromen

Ontdek
je kracht

maak
je eigen strip

Laat zien wie je bent,
deel je talent
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Leerlingen in de spotlights 
Met Show de PRO en de lesbrieven die we hierbij maken, wil Uitgeverij Deviant leerlingen uit 
het praktijkonderwijs in de spotlights zetten. Door het delen van verhalen en het bieden van 
creatieve opdrachten willen we jouw talenten en de talenten van andere leerlingen op een 
bijzondere manier laten zien.
 
Maak kennis met Jade 
In deze lesbrief maak je kennis met Jade. Zij is een echte PRO met prachtige dromen en 
wensen voor de toekomst. Ze deelt haar verhaal met ons in de vorm van een stripverhaal.  
In het stripverhaal vertelt Jade over haar hond, haar familie en haar vrienden. 

Wat ga je doen? 
In deze lesbrief maak je opdrachten voor de vakken burgerschap, Nederlands, Engels en rekenen. 

Lesbrief burgerschap | Wat maakt jou gelukkig?
In de lesbrief burgerschap denk je na over wat geluk voor jou betekent en waar jij gelukkig 
van wordt. Je mag dit ook met een klasgenoot bespreken.

Lesbrief Nederlands | Reisadvertenties 
In de lesbrief Nederlands bekijk je een aantal reisadvertenties. Welke reisadvertentie past het 
beste bij de reisplannen van Jade? In de extra opdracht mag je een eigen advertentie maken. 

Lesbrief Engels | Ontdek Londen!
In de lesbrief Engels ga je Londen wat meer ontdekken. Je denkt na over een vakantie in 
Londen. Je leest in een reisgids en zoekt op internet wat er in Londen te doen is. 

Lesbrief rekenen | Een reis naar Londen boeken
In de lesbrief rekenen onderzoek je samen met een klasgenoot hoe lang Jade moet sparen 
voor haar droomreis naar Londen. Welke mogelijkheden om te reizen heeft Jade? Wat stel jij 
voor: het vliegtuig, de boot of de trein?
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Startopdracht | Het verhaal van Jade

In het stripverhaal maak je kennis met Jade. Jade is een PRO met prachtige dromen en 
wensen voor de toekomst.

Voer de opdrachten uit.

a. Lees eerst de strip over Jade. Het stripverhaal begint op bladzijde 3.

b.  Waar wordt Jade blij van? Teken een blauw plusje (+) bij de plaatjes in de strip waarop 
Jade het heeft over dingen waar ze blij van wordt.

c.  Waarmee is Jade niet zo blij? Teken een rood kruisje (x) bij de plaatjes in de strip waarop 
Jade het heeft over dingen waar ze niet blij van wordt.

d. Wat zijn Jades dromen of wensen voor de toekomst? 
 Schrijf deze op in de tabel.

Jades dromen of wensen voor de toekomst
Dit wil ik 

ook graag:

1.

2.

3.

4.

e.  Zet in de tabel bij deelopdracht d een kruisje achter Jades droom of wens als die droom 
of wens ook bij jou past.
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Lesbrief burgerschap | Wat maakt jou gelukkig?

In het stripverhaal heb je kennisgemaakt met Jade. Je hebt gelezen over Jades dromen 
voor de toekomst. Jade heeft het weleens moeilijk thuis, maar haar hond Bunji maakt haar 
heel gelukkig.

In deze lesbrief ga je na waar jij wel en niet gelukkig van wordt.

 

Opdracht 1 | Woordweb geluk

a. Maak met de klas een woordweb over geluk op het bord. 

 Misschien noemt een klasgenoot iets waar hij blij van wordt, maar jij juist niet. Dat kan 
en is niet erg. Alle woorden krijgen in deze opdracht een plek in het woordweb. 

b.  Schrijf de dingen die jou gelukkig maken over in het woordweb hieronder.
 

Opdracht 2 | Gelukkig zijn

a. Wat betekent het woord geluk volgens jou?

  

  

b. Als jij gelukkig bent, waar kunnen anderen dat dan aan merken of zien?

  

  

geluk
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c. Van welke mensen word jij gelukkig?

  

  

  

d. Van welke dingen word jij gelukkig?

  

  

  

e. Van welke gebeurtenissen word jij gelukkig?

  

  

  

f. Waarvan word je minder gelukkig?

  

  

  

g. Wat doe jij als jij je ongelukkig voelt en je weer beter wilt voelen?

  

  

  

h. Bespreek met de klas jullie antwoorden bij deelopdracht g.

 Probeer samen met de docent tips te bedenken om je beter te voelen.

i. Aan welke tips heb jij iets als je je beter wilt voelen? 
 Schrijf deze tips op.
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Lesbrief Nederlands | Reisadvertenties

Reisadvertenties
Jade wil graag op reis naar Londen. Ze bekijkt reisadvertenties om uit te zoeken of er een 
reis is die haar leuk lijkt en of ze die wil boeken.

In deze lesbrief bekijk jij ook reisadvertenties en denk je na over wat jou erin aanspreekt.

Opdracht 1 | Reisadvertenties bekijken

a. Bekijk en lees de belangrijke informatie.

Belangrijke informatie
Een reisadvertentie is een reclame voor een reis, vaak op internet of in een 
tijdschrift. De makers richten zich in een reisadvertentie op een bepaalde groep 
mensen omdat zij willen dat die mensen de reis gaan boeken. Dit kunnen 
bijvoorbeeld feestende jongeren of actieve ouderen zijn. Je noemt zo’n bepaalde 
groep mensen de doelgroep.

Je kunt vaak aan een reisadvertentie zien op welke groep mensen hij gericht is. Je 
ziet dit door de afbeeldingen en het taalgebruik in de reisadvertentie, maar ook 
door de inhoud van de reisadvertentie. De inhoud is alle informatie over de reis die je 
in de reisadvertentie krijgt.

Deze reisadvertentie is gericht op gezinnen met kinderen.
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Het taalgebruik spreekt ouders aan.

De inhoud gaat over dingen die 
gezinnen vaak leuk vinden om te doen.

Op de afbeelding zie je een gezin.
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b. Bekijk drie reisadvertenties voor een reis naar Londen.

 Advertentie 1
 

 Advertentie 2
 

 Advertentie 3
 

Samen van Londen genieten
In deze wereldstad raken jullie & de kids nooit 
uitgekeken! Ontdek de mooiste plekjes en coolste 
attracties van Londen. Allemaal makkelijk te 
bereiken vanaf jullie heerlijke appartementje.

�   Met het vliegtuig binnen een uur in Londen.

�   Gezellig appartement in een veilige buurt, 
        met 2 slaapkamers en extra kinderbedje.

�   Keuze uit tickets voor: het reuzenrad Eye, 
        de dierentuin en de Harry Potter Studio’s.

�   Genoeg te beleven voor elke leeftijd!

Ontdek Londen vanaf bus & boot!
Heeft u Londen altijd al willen bezoeken en wilt u 
comfortabel reizen? Dan is deze vijfdaagse reis met 
bus en boot wat voor u.

ü  Centraal gelegen sterrenhotel.
ü  Bezoek Buckingham Palace, musea en theaters 
      gemakkelijk met de tourbus.
ü  Inclusief: ontbijt, lunch, diner en rondvaartboot.
ü  Rustig programma.
ü  Ideaal als u slecht ter been bent.

Deze trip vergeten jullie nooit meer!
Bezoek Londen met je beste vrienden en maak herinneringen voor de 
rest van je leven! Met deze budgetreis zien jullie de vetste plekken van 
Londen.

�   Samen op een kamer in een budgethotel.

�   Volg de gratis insta-route en maak foto’s bij de mooiste plekken 
         van Londen.

�   Inclusief: ontbijt & tickets voor het reuzenrad Eye.
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c. Geef antwoord op de vragen over de reisadvertenties.

 1. Welke advertentie is voor ouderen bedoeld?
   A. advertentie 1
   B. advertentie 2
   C. advertentie 3

 2.  Hoe zie je dat aan de afbeelding, het taalgebruik en de inhoud in de reisadvertentie? 
Geef bij elk antwoord een voorbeeld.

 
  Afbeelding: 

   

   

   
  
  Taalgebruik: 

   

   

   
  
  Inhoud: 

   

   

   

 3. Welke advertentie is voor jongeren bedoeld?
   A. advertentie 1
   B. advertentie 2
   C. advertentie 3

 4.  Hoe zie je dat aan de afbeelding, het taalgebruik en de inhoud? Geef bij elk antwoord 
een voorbeeld.

  
  Afbeelding: 
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  Taalgebruik: 

   

   

   
  
  Inhoud: 

   

   

   

 5. Welke advertentie is voor een gezin met kinderen bedoeld?
   A. advertentie 1
   B. advertentie 2
   C. advertentie 3

 6.  Hoe zie je dat aan de afbeelding, het taalgebruik en de inhoud? Geef bij elk antwoord 
een voorbeeld.

  Afbeelding: 

   

   

   
  
  Taalgebruik: 

   

   

   
  
  Inhoud: 
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Opdracht 2 | Reisadvertentie kiezen

a. Bekijk en lees de verschillende reisadvertenties.

 Advertentie 1
 

 Advertentie 2
 

 Advertentie 3
 

In dit kindvriendelĳke hotel geniet je met het hele 
gezin van de sneeuw! Vlakbĳ is een bushalte die 
jullie zo naar de piste brengt. Opwarmen doe je in 
de sauna of met een kop chocolade in de speel-
ruimte. Deze skivakantie vergeten jullie nooit meer!

Skivakantie in de Alpen

hotel met prachtig uitzicht
gezamelĳke speel- en gameroom
sauna & restaurant

Duik in het zwembad, terwĳl je reisgenoten van de 
sauna genieten. Ontmoet elkaar op het strand om 
samen een cocktail te drinken. ‘s Avonds gaan jullie 
uit eten in het restaurant of dansen op de 
salsa-avond. En het beste is: je hoeft het resort al 
die tĳd niet te verlaten!

Kreta, Griekenland
All-inclusive: vliegreis, hotel, zwembad, restaurants & sauna

Costa Olivia Beach Resort

11 dagen Griekse zon
Animatieteam voor de kleintjes

Genieten van de buitenlucht in Duitsland! Met deze 
all-inclusive fietsvakantie geniet u van het Duitse 
landschap terwĳl u actief blĳft. Onze elektrische 
fietsen brengen u bĳ de verschillende prachtige 
bestemmingen, terwĳl uw bagage per bus wordt 
vervoerd. Geen gesjouw!

Fietsen langs werelderfgoed

8 dagen
3-sterrenhotels
Inclusief bezoek aan Klooster Oberzeil met kruidentuin

10 slaapplekken
zwembad
terras met bbq

Wil jĳ op vakantie alleen maar feesten met je 
vrienden? Ga dan voor deze villa in Lloret de Mar! 
Duik het zwembad in, loop naar het strand en ga 
‘s avonds stappen in de buurt. En je kunt er met een 
grote groep in: slaapplek voor 10 personen!

Chillen & feesten in een villa in Spanje

Hou jĳ van een beetje uitdaging? Ben je sportief en 
vind je het leuk om nieuwe mensen van jouw 
leeftĳd te leren kennen? Ga voor avontuur! Geniet 
van de activiteiten en gezelligheid tĳdens deze 
groepsvakantie van 10 dagen.

Avontuurlĳke groepsreis in Frankrĳk

kamperen
buitensporten
grote groep

In dit kindvriendelĳke hotel geniet je met het hele 
gezin van de sneeuw! Vlakbĳ is een bushalte die 
jullie zo naar de piste brengt. Opwarmen doe je in 
de sauna of met een kop chocolade in de speel-
ruimte. Deze skivakantie vergeten jullie nooit meer!

Skivakantie in de Alpen

hotel met prachtig uitzicht
gezamelĳke speel- en gameroom
sauna & restaurant

Duik in het zwembad, terwĳl je reisgenoten van de 
sauna genieten. Ontmoet elkaar op het strand om 
samen een cocktail te drinken. ‘s Avonds gaan jullie 
uit eten in het restaurant of dansen op de 
salsa-avond. En het beste is: je hoeft het resort al 
die tĳd niet te verlaten!

Kreta, Griekenland
All-inclusive: vliegreis, hotel, zwembad, restaurants & sauna

Costa Olivia Beach Resort

11 dagen Griekse zon
Animatieteam voor de kleintjes

Genieten van de buitenlucht in Duitsland! Met deze 
all-inclusive fietsvakantie geniet u van het Duitse 
landschap terwĳl u actief blĳft. Onze elektrische 
fietsen brengen u bĳ de verschillende prachtige 
bestemmingen, terwĳl uw bagage per bus wordt 
vervoerd. Geen gesjouw!

Fietsen langs werelderfgoed

8 dagen
3-sterrenhotels
Inclusief bezoek aan Klooster Oberzeil met kruidentuin

10 slaapplekken
zwembad
terras met bbq

Wil jĳ op vakantie alleen maar feesten met je 
vrienden? Ga dan voor deze villa in Lloret de Mar! 
Duik het zwembad in, loop naar het strand en ga 
‘s avonds stappen in de buurt. En je kunt er met een 
grote groep in: slaapplek voor 10 personen!

Chillen & feesten in een villa in Spanje

Hou jĳ van een beetje uitdaging? Ben je sportief en 
vind je het leuk om nieuwe mensen van jouw 
leeftĳd te leren kennen? Ga voor avontuur! Geniet 
van de activiteiten en gezelligheid tĳdens deze 
groepsvakantie van 10 dagen.

Avontuurlĳke groepsreis in Frankrĳk

kamperen
buitensporten
grote groep

In dit kindvriendelĳke hotel geniet je met het hele 
gezin van de sneeuw! Vlakbĳ is een bushalte die 
jullie zo naar de piste brengt. Opwarmen doe je in 
de sauna of met een kop chocolade in de speel-
ruimte. Deze skivakantie vergeten jullie nooit meer!

Skivakantie in de Alpen

hotel met prachtig uitzicht
gezamelĳke speel- en gameroom
sauna & restaurant

Duik in het zwembad, terwĳl je reisgenoten van de 
sauna genieten. Ontmoet elkaar op het strand om 
samen een cocktail te drinken. ‘s Avonds gaan jullie 
uit eten in het restaurant of dansen op de 
salsa-avond. En het beste is: je hoeft het resort al 
die tĳd niet te verlaten!

Kreta, Griekenland
All-inclusive: vliegreis, hotel, zwembad, restaurants & sauna

Costa Olivia Beach Resort

11 dagen Griekse zon
Animatieteam voor de kleintjes

Genieten van de buitenlucht in Duitsland! Met deze 
all-inclusive fietsvakantie geniet u van het Duitse 
landschap terwĳl u actief blĳft. Onze elektrische 
fietsen brengen u bĳ de verschillende prachtige 
bestemmingen, terwĳl uw bagage per bus wordt 
vervoerd. Geen gesjouw!

Fietsen langs werelderfgoed

8 dagen
3-sterrenhotels
Inclusief bezoek aan Klooster Oberzeil met kruidentuin

10 slaapplekken
zwembad
terras met bbq

Wil jĳ op vakantie alleen maar feesten met je 
vrienden? Ga dan voor deze villa in Lloret de Mar! 
Duik het zwembad in, loop naar het strand en ga 
‘s avonds stappen in de buurt. En je kunt er met een 
grote groep in: slaapplek voor 10 personen!

Chillen & feesten in een villa in Spanje

Hou jĳ van een beetje uitdaging? Ben je sportief en 
vind je het leuk om nieuwe mensen van jouw 
leeftĳd te leren kennen? Ga voor avontuur! Geniet 
van de activiteiten en gezelligheid tĳdens deze 
groepsvakantie van 10 dagen.

Avontuurlĳke groepsreis in Frankrĳk

kamperen
buitensporten
grote groep
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 Advertentie 4
 

 Advertentie 5
 

b.  Kies bij deelopdracht a de reisadvertentie uit die jou het meest aanspreekt. Schrijf op 
welke reisadvertentie je hebt gekozen:

  

In dit kindvriendelĳke hotel geniet je met het hele 
gezin van de sneeuw! Vlakbĳ is een bushalte die 
jullie zo naar de piste brengt. Opwarmen doe je in 
de sauna of met een kop chocolade in de speel-
ruimte. Deze skivakantie vergeten jullie nooit meer!

Skivakantie in de Alpen

hotel met prachtig uitzicht
gezamelĳke speel- en gameroom
sauna & restaurant

Duik in het zwembad, terwĳl je reisgenoten van de 
sauna genieten. Ontmoet elkaar op het strand om 
samen een cocktail te drinken. ‘s Avonds gaan jullie 
uit eten in het restaurant of dansen op de 
salsa-avond. En het beste is: je hoeft het resort al 
die tĳd niet te verlaten!

Kreta, Griekenland
All-inclusive: vliegreis, hotel, zwembad, restaurants & sauna

Costa Olivia Beach Resort

11 dagen Griekse zon
Animatieteam voor de kleintjes

Genieten van de buitenlucht in Duitsland! Met deze 
all-inclusive fietsvakantie geniet u van het Duitse 
landschap terwĳl u actief blĳft. Onze elektrische 
fietsen brengen u bĳ de verschillende prachtige 
bestemmingen, terwĳl uw bagage per bus wordt 
vervoerd. Geen gesjouw!

Fietsen langs werelderfgoed

8 dagen
3-sterrenhotels
Inclusief bezoek aan Klooster Oberzeil met kruidentuin

10 slaapplekken
zwembad
terras met bbq

Wil jĳ op vakantie alleen maar feesten met je 
vrienden? Ga dan voor deze villa in Lloret de Mar! 
Duik het zwembad in, loop naar het strand en ga 
‘s avonds stappen in de buurt. En je kunt er met een 
grote groep in: slaapplek voor 10 personen!

Chillen & feesten in een villa in Spanje

Hou jĳ van een beetje uitdaging? Ben je sportief en 
vind je het leuk om nieuwe mensen van jouw 
leeftĳd te leren kennen? Ga voor avontuur! Geniet 
van de activiteiten en gezelligheid tĳdens deze 
groepsvakantie van 10 dagen.

Avontuurlĳke groepsreis in Frankrĳk

kamperen
buitensporten
grote groep

In dit kindvriendelĳke hotel geniet je met het hele 
gezin van de sneeuw! Vlakbĳ is een bushalte die 
jullie zo naar de piste brengt. Opwarmen doe je in 
de sauna of met een kop chocolade in de speel-
ruimte. Deze skivakantie vergeten jullie nooit meer!

Skivakantie in de Alpen

hotel met prachtig uitzicht
gezamelĳke speel- en gameroom
sauna & restaurant

Duik in het zwembad, terwĳl je reisgenoten van de 
sauna genieten. Ontmoet elkaar op het strand om 
samen een cocktail te drinken. ‘s Avonds gaan jullie 
uit eten in het restaurant of dansen op de 
salsa-avond. En het beste is: je hoeft het resort al 
die tĳd niet te verlaten!

Kreta, Griekenland
All-inclusive: vliegreis, hotel, zwembad, restaurants & sauna

Costa Olivia Beach Resort

11 dagen Griekse zon
Animatieteam voor de kleintjes

Genieten van de buitenlucht in Duitsland! Met deze 
all-inclusive fietsvakantie geniet u van het Duitse 
landschap terwĳl u actief blĳft. Onze elektrische 
fietsen brengen u bĳ de verschillende prachtige 
bestemmingen, terwĳl uw bagage per bus wordt 
vervoerd. Geen gesjouw!

Fietsen langs werelderfgoed

8 dagen
3-sterrenhotels
Inclusief bezoek aan Klooster Oberzeil met kruidentuin

10 slaapplekken
zwembad
terras met bbq

Wil jĳ op vakantie alleen maar feesten met je 
vrienden? Ga dan voor deze villa in Lloret de Mar! 
Duik het zwembad in, loop naar het strand en ga 
‘s avonds stappen in de buurt. En je kunt er met een 
grote groep in: slaapplek voor 10 personen!

Chillen & feesten in een villa in Spanje

Hou jĳ van een beetje uitdaging? Ben je sportief en 
vind je het leuk om nieuwe mensen van jouw 
leeftĳd te leren kennen? Ga voor avontuur! Geniet 
van de activiteiten en gezelligheid tĳdens deze 
groepsvakantie van 10 dagen.

Avontuurlĳke groepsreis in Frankrĳk

kamperen
buitensporten
grote groep
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c.  Leg uit wat jou aanspreekt in de reisadvertentie die je hebt gekozen. Doe dit door iets te 
vertellen over de afbeelding, het taalgebruik en de inhoud in de reisadvertentie.

 Afbeelding: 

  

  

  
 
 Taalgebruik: 

  

  

  
 
 Inhoud: 

  

  

  

d.  Denk je dat jij hoort bij de groep mensen waarvoor de reclamemakers de reisadvertentie 
hebben gemaakt? Leg je antwoord uit.

   ja
   nee

 Uitleg:

  

  

e. Als het kon, zou je dan de reis boeken die je hebt gekozen? Leg je antwoord uit.
   ja
   nee

 Uitleg:
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Lesbrief Engels | Ontdek Londen!

Jade droomt van een vakantie in Londen. Jij gaat zelf ook nadenken over een vakantie in 
Londen. Wat daar allemaal te doen is? Jij gaat het in deze lesbrief onderzoeken.

Opdracht 1 | Woordweb Londen

a. Ben jij wel eens in Londen geweest? Kruis ‘ja’ of ‘nee’ aan en leg je antwoord uit.
   ja
   nee

 Zo ja, wat vond je van Londen?

  

  

 Zo nee, lijkt het je leuk om een keer naar Londen te gaan? Leg uit waarom.

  

  

b. Bedenk voor jezelf zo veel mogelijk woorden waar je aan denkt bij het woord Londen. 
 Schrijf deze woorden in het woordweb.

 

c.  Vergelijk je woordweb bij deelopdracht b met dat van een klasgenoot. Bespreek de 
verschillen en overeenkomsten. Je mag je woordweb aanvullen met woorden die je bij je 
klasgenoot hebt gezien.

Londen
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Opdracht 2 | Een reisgids lezen

a. Lees de Belangrijke informatie.

Belangrijke informatie
Als je op vakantie gaat naar een plek die je niet kent, dan kun je een reisgids kopen. 
In een reisgids vind je veel informatie over de vakantiebestemming van jouw keuze. 
Zo kun je op je gemak jouw ideale vakantie plannen. 

In een reisgids staat vaak informatie over:
– bezienswaardigheden
– activiteiten (festivals, evenementen, uitgaan, sport, kunst)
– wandel- en fietsroutes
– hotels & jeugdherbergen
– eten en drinken
– vervoer

Ook vind je in een reisgids vaak praktische informatie over bijvoorbeeld het weer, 
klimaat, geldzaken en gewoontes. In de reisgids zit ook vaak een plattegrond, zodat 
je op je vakantiebestemming goed de weg kunt vinden. 

Een reisgids lees je meestal niet helemaal van begin tot eind. Je zoekt gericht in de 
inhoudsopgave naar een onderwerp waarover je meer wilt weten. Daarna ga je naar 
de bladzijde waar je deze informatie kunt vinden.

Voorbeeld

Contents

Must see

Weather & Climate

Hotels

Food & Drink

Top things to do

Nightlife

Events

Map

 7
13
17
30
42
61
75
83

When you are in London there are a few 
places you absolutely MUST see!

Read about the best places in London.
The Big Ben, The London Eye, The Shard 

and many more!

Must See

76
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b. Bekijk de inhoudsopgave (= contents) uit een reisgids over Londen.
 

c.  Lees de situaties en zoek uit in welk hoofdstuk (= chapter) in de reisgids je de gevraagde 
informatie kunt vinden. Schrijf steeds het juiste antwoord op.

 

Contents

Chapter 1: London in a day      7

Chapter 2: Top 10 things to do    11

Chapter 3: London neighbourhoods   39

Chapter 4: Hotels      53

Chapter 5: Restaurants     59

Chapter 6: Shopping     65

Chapter 7: Museums      69

Chapter 8: Festivals & events   73

Chapter 9: Nightlife & music   77

Chapter 10: Walking routes    81

Chapter 11: Practical info   107

Situaties
1. Je wilt graag de bekendste plekken in Londen zien.

  

2. Je wilt graag live een bandje zien spelen in een echte Engelse pub.

  

3. Je bent al op vakantie in Engeland en je wilt graag een dagje naar Londen.

  

4. Je hebt gehoord dat er heel veel leuke winkeltjes in Londen zijn.

  

5.  Je hebt zin in een wandeling door de stad, maar je weet niet zo goed waar je moet 
beginnen (en eindigen).
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Opdracht 3 | Bezienswaardigheden en activiteiten in Londen

a.  Lees de informatie uit de reisgids. Het gaat over bezienswaardigheden en activiteiten in 
Londen.

 

London
neighbourhoods

42

Shoreditch is a place in 
East-London. The most 
popular street is Brick 
Lane. The street is very 
long and has a lot of 
cool street art. And on 
Saturdays and Sundays 
there is a big market. 
Shoreditch also has food 
trucks, good restaurants 
and lots of cool shops.

Visit Shoreditch

Price: £0 daily market: 11.00-18.00

Top 10
things to do

23

Are you adventurous? Take a kayaking trip 
and look at London from the river! 
The boats are very safe, so everyone who 
can swim can do this activity! You can choose 
a kayak for 1, 2 or 3 persons. The Kayaking 
trip takes 2 hours. A guide will give you 
some tips before you start your trip on the 
river Thames!

Price: £37.50

Kayaking

08.30-18.00 at Kayak Club London

Top 10
things to do

17

The Tower Bridge is the 
most famous bridge in 
London. It crosses the 
river Thames and is next 
to the Tower of London. 
The bridge can be lifted 
so that ships can pass. 
The tower Bridge also 
has a glass floor. The 
floor is 11 meters long 
and 7,5 centimeters 
thick. Would you dare to 
walk on it?
Price: £25

Tower Bridge

10.30-19.00

Top 10
things to do

11

The London Eye is the biggest ferris wheel in 
Europe! It's 135 meters tall, so you'll have a 
fantastic view of London. The wheel goes 
round in 30 minutes. The London Eye is next 
to the River Thames. So it’s the best location 
in London. The wheel also looks fantastic at 
night because it has lights in all kinds of 
colours.

London Eye

Price: £24.50 11.00-18.00
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b. Welke bezienswaardigheid of activiteit lijkt jou het leukst? Waarom vind je dat?

 Deze bezienswaardigheid of activiteit lijkt mij het leukst:

  

 Omdat:

  

  

Opdracht 4 | Zelf informatie zoeken

a.  Zoek op internet naar een bezienswaardigheid en een activiteit in Londen die jou leuk lijkt. 

  Als je op zoek gaat naar informatie kun je bijvoorbeeld de volgende zoektermen 
gebruiken: ‘bezienswaardigheden in Londen’, ‘doen in Londen’, ‘leuke dingen in 
Londen’ of ‘tips Londen’.

 Schrijf hier op wat je gevonden hebt:

 1. Bezienswaardigheid:  

 2. Activiteit:  

b. Geef antwoord op de vragen.

 Als je het antwoord op sommige vragen niet direct weet, zoek dan naar het ontwoord 
op internet.

 1.  Wat kun je zien en/of doen bij de bezienswaardigheid en activiteit die je bij 
deelopdracht a hebt opschreven?

  Bezienswaardigheid:

   

   

  Activiteit:
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 2. Voor wie zijn de bezienswaardigheid en de activiteit interessant?

  De bezienswaardigheid is interessant voor:
    kinderen
    tieners
    volwassenen
    senioren

    iets anders, namelijk:  

  De activiteit is interessant voor:
    kinderen
    tieners
    volwassenen
    senioren
    iets anders, namelijk:  

 3. Hoe duur zijn de bezienswaardigheid en activiteit?

  In Londen kun je niet betalen met euro’s, maar betaal je met ponden.

  Het bezoeken van de bezienswaardigheid kost:

   
  De activiteit kost:

   

c. Lees en bekijk de belangrijke informatie.

Belangrijke informatie
Op een plattegrond kun je vaak ook de bezienswaardigheden terugvinden. Vaak 
staan er symbolen bij de bezienswaardigheden om ze makkelijk op de plattegrond 
te herkennen. Op de plattegrond staan kruisjes bij de bezienswaardigheden en 
activiteiten uit opdracht 3. Vraag je docent om de plattegrond van Londen.

d.  Zoek op de plattegrond naar de bezienswaardigheid en activiteit van jouw keuze. Zet hier 
een kruisje bij of omcirkel de bezienswaardigheid en activiteit.
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Opdracht 5 | Jouw drie tips voor Jade

Je bent nu meer te weten gekomen over wat er te doen is in de stad Londen. Je gaat jouw 
top 3 opschrijven en delen met Jade.

a.  Lees nog een keer de bezienswaardigheden en activiteiten die je hebt ingevuld bij 
opdracht 3b en opdracht 4a. Kies de drie leukste uit en schrijf ze hieronder op. Dit is jouw 
top 3!

 Achter 1 zet je de bezienswaardigheid of activiteit die jij het allerleukst vindt!

 

b. Lees het WhatsApp-bericht van Jade. Je gaat je top 3 delen met Jade.

 

13:21

Hoi! Ik ga binnenkort naar Londen! �� 
Heb jij nog tips voor me? Wat is leuk om 
te doen in Londen?

3.

13:34

2.

13:29

1.

13:25

Jade
Online

Jouw top 3

1.  

2.  

3.  
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c.  Er zijn drie lege gespreksballonnen in het WhatsApp-gesprek met Jade. Schrijf in elke 
gespreksballon het volgende op:

 – één bezienswaardigheid of activiteit uit je top 3 uit opdracht 5a;
 – waarom je deze bezienswaardigheid zo leuk vindt.

 Laat in de berichtjes merken dat je enthousiast bent! Ben je goed in Engels?  
Schrijf jouw berichtjes in het Engels op?

 

13:21

Hoi! Ik ga binnenkort naar Londen! �� 
Heb jij nog tips voor me? Wat is leuk om 
te doen in Londen?

3.

13:34

2.

13:29

1.

13:25

Jade
Online
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Lesbrief rekenen - Een reis naar Londen boeken

Jade droomt al een hele tijd van een reis naar Londen en nu is het bijna zover. Nog even 
sparen en dan kan ze haar reis gaan boeken. 

In deze lesbrief onderzoek jij eerst hoe lang Jade nog moet sparen voordat ze haar 
spaargeld voor Londen bij elkaar heeft. Daarna zoek je uit welke reis ze het beste kan 
boeken.

Opdracht 1 | Sparen voor Londen

a. Lees de belangrijke informatie. 

Belangrijke informatie
Jade heeft op haar bankrekening een spaarpotje gemaakt om te sparen voor haar 
reis naar Londen. In deze opdracht ga je uitrekenen hoeveel weken Jade nog moet 
sparen om de reis naar Londen te kunnen boeken.

b.  Hoeveel euro moet Jade nog sparen voordat ze haar reis naar Londen kan boeken?  
Schrijf je berekening op.

 

Rekening

Mevr. J. van Dijk
NL50 SPRB 0001 8849 947 

Spaarpot Londen

€ 60€ 0 € 300
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c.  Lees de belangrijke informatie.

Belangrijke informatie 
Om wat geld bij te verdienen voor leuke dingen, laat Jade honden uit. Elke keer dat 
ze honden uitlaat, verdient ze € 5 per hond.
Hieronder zie je een week uit Jades agenda.

d. Hoeveel honden laat Jade deze week uit?

  

e. Hoeveel verdient Jade deze week met honden uitlaten?
 Schrijf je berekening op.
 

f.  Nu ga je uitrekenen hoeveel weken Jade nog honden moet uitlaten voordat ze haar reis kan 
boeken.

 Gebruik hierbij de antwoorden die je hebt gegeven bij deelopdracht b en 
deelopdracht e.

 1. Vul in hoeveel Jade nog moet sparen.

      euro.

 2. Vul in hoeveel Jade per week verdient.

      euro.

Hond: Jip, Fifi, Boris
7:30 - 8:30

Hond: Dennis, Kaya
7:30 - 8:30

Hond: Fifi, Moos, Jip
15:00 - 16:00

Volleybal
10:00 - 12:00

School
9:00 - 15:00

School
9:00 - 15:00

School
8:30 - 14:30

School
8:30 - 14:30

Stage
8:30 - 13:30

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
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 3. Bedenk hoe je kunt uitrekenen hoeveel weken Jade nog moet sparen.
  Kruis het juiste antwoord aan en leg jouw keuze uit.

				  optellen

				  aftrekken

				  delen

				  vermenigvuldigen

  Uitleg:

   

   

 4.  Reken uit hoeveel weken Jade nog moet sparen om haar reis naar Londen te kunnen 
boeken.

  Schrijf je berekening op.
  

Opdracht 2 | Reismogelijkheden bekijken

a. Lees de belangrijke informatie. 

Belangrijke informatie
Jade heeft een aantal mogelijkheden voor haar reis uitgezocht en je gaat samen met 
je klasgenoten helpen de juiste uit te kiezen.

Op de volgende bladzijde staan drie reismogelijkheden voor Jade. Elke 
reismogelijkheid bestaat uit een andere combinatie van een vervoermiddel om naar 
Londen te reizen en een overnachtingsplek in Londen.
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Vliegreis
Met het vliegtuig vlieg je 
gemakkelijk naar 
London Luton Airport.

Prijs retourticket: € 80

Tijd vliegreis: 1 uur

Reistijd van het vliegveld naar 
het hotel: 1 uur en 15 minuten

Sparrow City- Shoreditch***
Een modern driesterrenhotel 
gelegen in de hippe wijk 
Shoreditch. Vanaf het hotel is het 
maar 2 minuten wandelen naar 
metrostation Aldgate East. Van daar 
reis je in 19 minuten met de metro 
naar het centrum van Londen.

Kosten per nacht: € 75 

Het hotel ligt op loopafstand van 
de oever van de Theems, de 
Tower of London en de Tower 
Bridge. Vergeet ook niet de 
bruisende Brick Lane Market te 
bezoeken.

Reismogelijkheid 1

Busreis
Reis met Flapbus gemakkelijk en 
zonder tussenstops naar Londen.

Prijs retourticket: € 33

Tijd busreis: 8 uur

Reistijd van busstation naar 
hotel: 1 uur en 10 minuten 

Sparrow budget - Barking**
Een betaalbaar tweesterrenhotel 
gelegen in de wijk Barking. 
Op 15 minuten loopafstand van 
metrostation Barking. Van daar 
brengt de metro je in 43 minuten 
naar het centrum van Londen.

Kosten per nacht: € 38

Het hotel ligt in de buurt van het 
Westfield Shopping Centre.
Op 15 minuten met de auto van 
London City Airport.

Reismogelijkheid 2

Treinreis
Je reist snel en zonder overstap 
naar het centrum van Londen.

Prijs retourticket: € 102

Tijd treinreis:
4 uur en 40 minuten

Reistijd van station naar hotel: 
30 minuten

SimpleHotel Kensington
Een eenvoudig maar net hotel in de 
wijk South Kensington. Op 12 
minuten loopafstand van 
metrostation Gloucester Road, van 
waaruit je in 10 minuten in het 
centrum van Londen bent.

Kosten per nacht: € 45 

Wat is er in de buurt?
Het hotel ligt op loopafstand van 
Kensington Palace, het Natural 
History Museum, Hyde Park en 
het warenhuis Harrods.

Reismogelijkheid 3
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b. Kies twee klasgenoten om mee samen te werken en schrijf hun namen op.

 Klasgenoot 1:  

 Klasgenoot 2:  

 Jullie praten samen over de opdrachten, maar schrijven allemaal de antwoorden in je 
eigen werkboekje.

c. Met jouw klasgenoten bekijk je één van de reismogelijkheden van Jade.
 Je docent verdeelt de reismogelijkheden over de groepjes.

 Wij bekijken reismogelijkheid nummer:    

d.  Geef antwoord op de vragen. Doe dit door steeds samen te bespreken wat het juiste 
antwoord moet zijn.

 Om antwoord te geven op de vragen gebruik je jullie reismogelijkheid.

 1.  Met welk vervoermiddel reist Jade? 
  Onderstreep het antwoord ook in jullie reismogelijkheid.

   

 2.  Hoeveel kost een retourticket met dit vervoermiddel? 
  Onderstreep het antwoord ook in jullie reismogelijkheid.

   

 3.  Hoeveel uur en minuten duren de reis met het vervoermiddel en de reis naar het hotel bij 
elkaar?   
Schrijf je berekening op.

  

 4.  Hoeveel kost een nacht slapen in het hotel? 
  Onderstreep het antwoord ook in jullie reismogelijkheid.
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 5.  Jade wil graag 3 nachten in Londen blijven. Hoeveel kost het om 3 nachten in het hotel 
te slapen? 

  Schrijf je berekening op.
  

 6.  Hoeveel minuten duurt het om vanuit het hotel naar het metrostation te lopen en de 
metro naar het centrum te nemen? 

  Schrijf je berekening op.
  

 7. Jullie hebben net uitgerekend hoeveel het vervoer naar Londen en het hotel kosten.
   Schrijf nu deze kosten in de tabel en reken uit hoeveel het hotel en het vliegticket bij 

elkaar kosten.

Prijs retourticket Londen €

Prijs hotel (3 nachten) €

Totale prijs €

e. Heeft Jade genoeg spaargeld om deze reis te kunnen maken? 
 Leg je antwoord uit.
   ja
   nee

 Uitleg:
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Opdracht 3 | Een reis uitkiezen voor Jade

 a. Lees met de docent de belangrijke informatie. 

Belangrijke informatie
We gaan samen de beste reismogelijkheid voor Jade uitkiezen. Om een goede keuze 
te kunnen maken, vullen we eerst samen het schema in. We gebruiken hierbij de 
antwoorden die jullie hebben gegeven in opdracht 2.

Schrijf de antwoorden niet meteen in je werkboekje. Doe dit pas als alle 
informatie op het bord staat.

Reismogelijkheid 1 Reismogelijkheid 2 Reismogelijkheid 3

Prijs retourticket 
Londen

Totale reistijd

Prijs hotel  
(3 nachten)

Reistijd van hotel 
tot centrum Londen

Totale pakketprijs

Kan Jade dit 
pakket betalen van 
haar spaargeld? 

b. Voer een klassengesprek over de reismogelijkheden van Jade.

c.  Welke reismogelijkheid kan Jade volgens jouw klas het beste kiezen? Kruis het juiste 
antwoord aan en leg je antwoord uit.

   A.  reismogelijkheid 1 
   B.  reismogelijkheid 2 
   C.  reismogelijkheid 3 

 Uitleg:
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Met Show de PRO en de lesbrieven die hierbĳ 
horen, wil Uitgeverĳ Deviant leerlingen en 
docenten uit het praktĳkonderwĳs in de 
spotlights zetten.  

In deze lesbrief staat het verhaal van Jade 
centraal. Dit is een van de verhalen waarin we 
de talenten van leerlingen zichtbaar maken. 
In elke strip zullen we een nieuw verhaal 
presenteren waarin een PRO centraal staat. 

Ook jĳ kan schitteren in een stripverhaal. 
Vraag het gratis lesmateriaal aan via 
praktĳkonderwĳs@uitgeverĳ-deviant.nl of volg 
ons op Facebook via facebook.com/showdepro.

Show de PRO is een initiatief van Uitgeverĳ 
Deviant voor leerlingen, docenten en alle 
anderen die het praktĳkonderwĳs een warm 
hart toedragen. DURF

te dromen

Ontdek
je kracht

maak
je eigen strip

Laat zien wie je bent,
deel je talent
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