
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 Jackingson 
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

maak
je eigen strip

Laat zien wie je bent,
deel je talent

Ontdek
je kracht
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Docentenhandleiding Startopdracht | Maak kennis met Jackingson

Doel van de lesbrief
Deze lesbrief gaat over Jackingson. Jackingson bestaat echt, heeft zijn stripverhaal op school 
gemaakt en in overleg met zijn docent naar ons opgestuurd. Zijn strip was al steengoed en 
onze vormgevers hebben de strip nog professioneler gemaakt.

Willen jouw leerlingen ook een stripverhaal maken over zichzelf? Dat lijkt ons heel leuk! Je 
kunt hiervoor de lesbrief Nederlands in ‘Show de PRO | Jochem’ gebruiken. Daar leggen we 
stap voor stap uit hoe je dat doet. Je kunt de stripverhalen van je leerlingen met ons delen 
door deze te sturen naar praktijkonderwijs@uitgeverij-deviant.nl. 

Benodigdheden
- de lesbrief
- een pen of potlood

Opdracht 1 | Het leven van Jackingson

a.  Bekijk en lees samen met de leerlingen de strip van Jackingson. Bespreek na afloop de 
inhoud ervan. Doe dit aan de hand van de volgende richtvragen:

 * Wat roept het verhaal van Jackingson bij je op?
 * Wat herken je in zijn verhaal?
 * Waar zou je meer over willen weten? Leg ook uit waarom. 

b. - De school van Jackingson heet ‘Pro de Maat’.
  Waar. Dit antwoord staat in de inleidende tekst op bladzijde 4 van de lesbrief.
 - De vrienden van Jackingson heten Lian, Bjorn en Berjan.
  Waar. Dit antwoord staat op bladzijde 5 in de onderste tekstvakjes.
 - Jackingson gaat graag naar school.
   Waar. Dit antwoord staat in de eerste twee tekstvakjes op bladzijde 7. Ook op  

bladzijde 8 zegt Jackingson dat hij het jammer vindt dat hij niet naar school kan en dat 
hij school erg leuk vindt en leuke docenten heeft.

 - Jackingson kookt niet graag zelf.
   Niet waar. In de inleidende tekst op bladzijde 4 zegt Jackingson dat hij van koken 

houdt en op bladzijde 6 staat dat Jackingson houdt van zelf eten maken.
 - Jackingson woont in Zuid-Nederland.
   Niet waar. In de inleidende tekst op bladzijde 4 vertelt Jackingson dat hij in een dorp 

in het noorden van Nederland woont. Ook vertelt hij dat hij in Ommen naar school gaat. 
In het eerste plaatje op bladzijde 5 vertelt Jackingson dat hij in de buurt van Ommen 
woont.

mailto:praktijkonderwijs@uitgeverij-deviant.nl
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c. 1.  De leerlingen laten met een tekening zien waarom sikkelcelziekte zo heet. In de strip 
vertelt Jackingson op bladzijde 7 waarom die ziekte zo heet: zijn bloedcellen hebben de 
vorm van een maan.

 2. De antwoorden staan op bladzijde 7 van de lesbrief:
  - Gevolg 1: Jackingson wordt sneller moe.
  - Gevolg 2: Jackingson kan beter niet hard rennen.
  - Gevolg 3: Jackingson kan beter niet zwemmen in koud water.
 3. Antwoord B: Dat de ziekte nooit overgaat en je ermee moet leren leven.
 4.  De leerlingen bedenken drie vragen die ze Jackingson zouden willen stellen over zijn 

sikkelcelziekte.

 tip! Zorg ervoor dat leerlingen open vragen stellen: die vragen beginnen met 
vraagwoorden zoals wat, waarom en hoe.

 5.  Verzamel de antwoorden van de leerlingen en stuur deze naar  
praktijkonderwijs@uitgeverij-deviant.nl. Wij zullen de vragen aan Jackingson zelf stellen 
in een interview.

d. De leerling geeft aan of Jackingson vooral positief of negatief in het leven staat.
 Jackingson staat vooral positief in het leven.
  Op bladzijde 7 zegt Jackingson: ‘Mijn leven is goed!’ Verder beschrijft hij vooral positieve 

dingen over zijn leven.

e.   De leerlingen leggen zelf uit of ze positief of negatief in het leven staan. Praat met de 
leerlingen na over hun antwoorden. Bespreek hoe het kan komen dat je een negatief gevoel 
hebt over je leven en laat leerlingen elkaar tips geven om weer een positiever gevoel te 
krijgen. 

Deze vraag kan gevoeligheden raken. Neem dan de tijd hierover te praten en praat 
eventueel ook op individuele basis met een leerling door.

mailto:praktijkonderwijs@uitgeverij-deviant.nl
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Doel van de lesbrief
Het doel van de lesbrief is dat de leerling iets kan bestellen in een restaurant. In de lesbrief 
oefenen leerlingen met het voeren van korte gesprekjes. Daarnaast lezen zij een Engelse 
menukaart en worden ze uitgenodigd om zelf een menukaart samen te stellen.

Taaldoelen
Na deze lesbrief:
- kent de leerling een aantal begrippen van een menukaart;
- kent de leerling de belangrijkste zinnen om eten te bestellen in een restaurant;
- kan de leerling een kort gesprekje voeren in een restaurant.

Benodigdheden (per leerling)
-  de lesbrief, pen
- computer 

Opdracht 1 | Een menukaart lezen

Laat de leerling de lunchkaart bekijken en als eerste opschrijven welke woorden hij of zij 
al kent. De lunchkaart is een benadering van de werkelijkheid. Dit betekent dat er naar alle 
waarschijnlijkheid veel woorden op de kaart staan die voor de leerlingen onbekend zijn. Maar 
er zullen zeker een aantal woorden tussen staan die bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan ‘tea’, 
‘coffee’, ‘coke’ of ‘cheesecake’.

tip! Deelopdracht b kun je ook klassikaal behandelen door de woorden die bekend zijn op 
het bord te schrijven. Leuk om te zien hoeveel woorden de leerlingen samen al kennen.

Introduceer deelopdracht c en maak goed duidelijk dat de leerlingen hier woorden mogen 
raden. Het gaat hier om de blauwe vetgedrukte woorden uit de menukaart. Eventueel kun je 
een aantal woorden uit de tekst samen behandelen.

Zorg er bij deelopdracht d voor dat leerlingen de mogelijkheid hebben om betekenissen van 
woorden op te zoeken. Dit kan met een woordenboek of via het internet.

Bij deelopdracht e reflecteer je op deelopdracht c en d Maak duidelijk dat het volkomen 
normaal is om niet alle woorden te weten op een menukaart. Daarbij is het ook niet nodig 
om altijd de betekenis op te zoeken. Woorden raden kan leerlingen soms al een eind op weg 
helpen. Ga na in hoeverre dit voor jouw leerlingen een hulpmiddel kan zijn.

Zorg dat leerlingen bij deelopdracht f weten onder welke kopjes van de menukaart zij de 
benodigde informatie kunnen vinden. Dus voor eten onder ‘salads’, ‘lunch’ of ‘small plates’, 
voor drinken onder ‘drinks’ en voor het toetje onder ‘cakes’ (of ‘drinks’ voor koffie).
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Opdracht 2 | Eten bestellen 1

Laat de leerling korte titels bedenken bij het eerste en het derde deel van het gesprekje.

tip!  Besteed aandacht aan het voeren van het gesprek en dan met name aan de 
lichaamshouding en de verstaanbaarheid. 

Laat leerlingen bij deelopdracht e voor zichzelf opschrijven wat ze goed vonden gaan aan het 
gesprekje en wat ze minder goed vonden gaan. Je kunt hierbij denken aan:
- spreekvolume
- elkaar aankijken
- volgorde van het gesprek aanhouden
- uitspraak
etc. 

Opdracht 3 | Eten bestellen 2

Laat leerlingen het zinnenblok doornemen. Doe dit eventueel klassikaal. Daarna gaan 
leerlingen de ontbrekende zinnen invullen in het gesprek.

Zorg dat leerlingen tweetallen vormen. Zij moeten eerst samen de antwoorden controleren 
voordat ze het gesprekje gaan uitvoeren. Zorg dat duidelijk wordt wat de juiste antwoorden 
zijn, zodat ze een kloppend gesprek kunnen uitvoeren.

Opdracht 4 | Zelf een menukaart maken 

Leerlingen gaan zelf een menukaart maken/invullen.

Bij deelopdracht b heeft de leerling een ‘gerechtenkaart’ nodig. Hierop staan suggesties die 
de leerling kan helpen met het bedenken van een menu. De gerechtenkaart is te downloaden 
via Studiemeter. Je kunt de kaart daarna uitprinten of digitaal delen met de leerling.

tip!  Je kunt leerlingen ook helpen met het bedenken van gerechten door deelopdracht b 
klassikaal te doen. Leerlingen bedenken dan gezamenlijk gerechten die je dan op het 
bord zou kunnen schrijven.

Zorg dat leerlingen goed weten wat een ‘ingrediënt’ is voordat ze verder gaan met 
deelopdracht c.

tip! Je kunt hier ook vocabulaire oefeningen aanbieden binnen het thema ‘voedsel’ om de 
woordenschat wat uit te breiden.
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Laat de leerlingen bij deelopdracht c en d hun gerechten en bijbehorende ingrediënten 
eerst opschrijven in het Nederlands en daarna in het Engels. Het is handig als leerlingen 
beschikking hebben over een woordenboek of toegang hebben tot het internet om onbekende 
Engelse woorden op te zoeken.

Laat leerlingen bij deelopdracht e de menukaart invullen met de gerechten en ingrediënten 
die ze bedacht hebben. Leerlingen mogen ook prijzen bedenken voor hun gerechten. Op de 
lege menukaart is hier steeds ruimte voor gereserveerd.

tip! In plaats van de aangeboden menukaart kun je leerlingen ook zelf een menukaart laten 
ontwerpen als zij dit leuk vinden.
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Doel van de lesbrief
Het doel van de lesbrief is om te leren wat er komt kijken bij het plannen van een etentje voor 
je vrienden. Eerst maken de leerlingen aan de hand van een recept een boodschappenlijstje. 
Daarna bedenken ze welke producten ze moeten kopen en hoe ze kunnen betalen. Tot slot 
rekenen ze uit hoe laat ze moeten beginnen met koken om op tijd klaar te zijn.

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

Opdracht 1 | Een boodschappenlijstje maken

Lees samen met de leerlingen het intro van de lesbrief en neem de vragen bij opdracht 1 
samen door. Laat de leerlingen de vragen beantwoorden. Bespreek de vragen na afloop 
klassikaal na en sta stil bij de manier waarop de leerlingen aan hun antwoord zijn gekomen.

Voorbeeldantwoorden
b. Het recept is voor 2 personen.
c. 

tip! Vraag de leerlingen aan welke keersom uit de tafels ze hierbij zouden kunnen denken.

d. Jackingson heeft 2 × 1 paprika = 2 paprika’s nodig.
e. Jackingson heeft 2 × 200 g = 400 g pasta nodig.
g. Er ligt 120 g pasta op de weegschaal. Jackingson heeft 400 g − 120 g = 280 g pasta nodig.
h. Jackingson heeft 2 × 150 ml = 300 ml pastasaus nodig.
i. Jackingson heeft 2 × 140 g = 280 g geraspte kaas nodig.
j. Boodschappenlijstje

Paprika 2  stuks

Pasta 280 gram

Pastasaus 300 milliliter

Geraspte kaas 280 gram

Ik moet omrekenen van 2 naar 4 personen.

2 personen ×           = 4 personen, dus ik

moet alle hoeveelheden ook ×  doen. 

2
2
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Opdracht 2 | Boodschappen doen

Lees samen met de leerlingen de belangrijke informatie bij deelopdracht a. Laat de leerlingen 
tweetallen vormen. Als het voor leerlingen lastig is om zelf tweetallen te vormen, dan kun je 
als docent ook zelf tweetallen maken.

Neem de vragen bij deelopdracht c en deelopdracht d samen door en laat de leerlingen in 
de tweetallen de vragen beantwoorden. Bespreek de vragen na afloop klassikaal na. Besteed 
extra aandacht aan deelopdracht d door te bespreken welke optie zij zouden kiezen en 
waarom. Bij het voorbeeldantwoord van deelopdracht d staan een aantal suggesties voor 
vragen die je zou kunnen stellen.

Voorbeeldantwoorden
c. 1. Jackingson heeft 300 ml pastasaus nodig.
 2.  In 1 verpakking Alva Pastasaus zit 150 ml. Jackingson heeft 300 ml nodig.  

2 × 150 ml = 300 ml. 
Jackingson heeft dus 2 verpakkingen Alva Pastasaus nodig. 
In 1 verpakking Camo Pastasaus zit 500 ml. Jackingson heeft 300 ml nodig, dus hij heeft 
aan 1 verpakking Camo Pastasaus genoeg.

 3.  Jackingson heeft 2 pakken Alva Pastasaus nodig. Voor de Alva Pastasaus moet hij dus  
2 × € 1,95 = € 3,90 betalen. 
Jackingson heeft 1 pak Camo Pastasaus nodig. Voor de Camo Pastasaus moet hij dus  
€ 4,50 betalen.

 4. Alva Pastasaus is voor dit recept het goedkoopst.
 5.  Jackingson heeft 300 ml pastasaus nodig.  

Als Jackingson 2 pakken Alva Pastasaus koopt, heeft hij 2 × 150 ml = 300 ml pastasaus. 
Hij houdt dan 0 ml over. 
Als Jackingson 1 pak Camo Pastasaus koopt, heeft hij 500 ml pastasaus. Hij houdt dan 
500 ml − 300 ml = 200 ml pastasaus over.

d. Bespreek met de klas dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn. Je kunt tijdens het 
bespreken de volgende vragen stellen:

 -  Wie heeft ervoor gekozen om de Alva Pastasaus te adviseren? En wie de Camo 
Pastasaus?

 - Waarom heb je deze keuze gemaakt?
 -  Wat zou een reden kunnen zijn om meer pastasaus te kopen dan je voor het recept 

nodig hebt?
 - Wat zou een reden kunnen zijn om geen pastasaus over te willen hebben?
 
 Leerlingen zouden bijvoorbeeld kunnen kiezen voor Alva Pastasaus, omdat die het 

goedkoopste is of omdat ze geen saus willen verspillen. Ze zouden ook kunnen kiezen voor 
Camo Pastasaus. Die is wat duurder, maar je hebt wel 200 ml pastasaus extra, die je kunt 
gebruiken voor een volgende keer dat je gaat koken.
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e. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld:
 

Opdracht 3 | Pasta koken

Lees samen met de leerlingen de belangrijke informatie bij deelopdracht a en neem de 
vragen bij opdracht 3 samen door. Laat de leerlingen de vragen beantwoorden. Bespreek de 
vragen na afloop klassikaal na en sta stil bij de manier waarop de leerlingen aan hun antwoord 
zijn gekomen.

Voorbeeldantwoorden
a. Het duurt 25 minuten om het recept klaar te maken.
b. Over het tafel dekken en koken bij elkaar doet Jackingson  

10 minuten + 25 minuten = 35 minuten.
c.  Jackingson moet om 18:30 uur klaar zijn. Hij moet 35 minuten ervoor beginnen.
 

 Jackingson moet om 17:55 uur beginnen.
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Doel van de lesbrief
De leerling kan benoemen waar hij voor zijn stage naar uitkijkt en waar hij tegen opziet, en hij 
kan eigenschappen benoemen van een goede stagiair.

Benodigdheden (per leerling)
- de lesbrief
- een pen of potlood
-  (bij online lesgeven) een communicatieplatform zoals Teams of Zoom, waarop je de lesbrief 

kunt delen

Opdracht 1 | Vooruitkijken naar je stage

Laat de leerlingen bij deelopdracht a individueel de stellingen lezen en vraag ze om te 
bedenken of deze stellingen wel of niet op hen van toepassing zijn. Achter elke stelling 
schrijven ze de uitkomst voor zichzelf op: ja of nee. Op die manier moeten ze echt even 
stilstaan bij de stelling en een standpunt innemen. Dit helpt ook bij het spelen van ‘over de lijn’ 
waarbij leerlingen de ja-kant of de nee-kant van het lokaal moeten kiezen. Ze kunnen dit nu 
bewuster doen. 

Verdeel het klaslokaal vervolgens in twee helften: de ene kant van de klas staat voor ‘ja’, de 
andere kant staat voor ‘nee’. Leg de leerlingen uit dat jij straks de stellingen voorleest en dat 
zij antwoord moeten geven door aan de ja- of nee-kant van het lokaal te gaan staan.

Voer de volgende stappen uit:
1. Lees de eerste stelling voor.
2.  Laat de leerlingen aangeven of ze het met de stelling eens zijn door aan de ja- of nee-kant 

te gaan staan.
3.  Vraag aan beide kanten een leerling om zijn keuze toe te lichten. Je kunt hiervoor de 

richtvragen gebruiken die bij de stellingen staan.
4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor de andere stellingen.

tip! -  Geef je online les vanuit huis? Laat je leerlingen dan een groene of rode kaart opsteken 
als ze het met de stelling eens of oneens zijn.

  -  Laat je je leerlingen liever niet door het lokaal lopen of wil je afstand houden? Laat hen 
dan een hand opsteken of gaan staan als ze het met de stelling eens zijn. Je kunt de 
activiteit ook in de aula of buiten op het schoolplein doen.
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Ik heb al eens stage gelopen. 

Richtvragen bij ‘ja’:
- Hoe vond je het om stage te lopen?
- Hoe voelde jij je op je eerste stagedag?
- Hoe wist je wat je moest doen?

Richtvragen bij ‘nee’:
- Waar zou je stage willen lopen?
- Wat lijkt je er leuk aan?
- Wat lijkt je er spannend aan?

Ik denk dat ik veel ga leren tijdens mijn stage.

Richtvragen bij ‘ja’:
- Wat denk je te leren?
- Wat zou je willen leren?

Richtvragen bij ‘nee’:
-  Waarom denk je dat je niet veel gaat 

leren?
- Wat zou je wel willen leren?

Ik vind het spannend om stage te lopen.

Richtvragen bij ‘ja’:
- Wat lijkt je er spannend aan?
- Wat doet spanning met jou?
-  Wat kun je doen om de spanning te 

voorkomen?

Richtvragen bij ‘nee’:
-  Hoe komt het dat jij dat niet spannend 

vindt?
-  Welke tip heb je voor iemand die het wel 

spannend vindt?

Ik vind stage lopen leuker dan naar school gaan. 

Richtvragen bij ‘ja’:
-  Wat vind je leuker aan stage dan aan 

school?
- Wat is er anders aan stage lopen, denk je?

Richtvragen bij ‘nee’:
- Waarom lijkt stage lopen je niet leuk?
- Wat vind je leuker aan school dan aan 
stage?

Ik ben bang om fouten te maken tijdens mijn stage.

Richtvragen bij ‘ja’:
-  Wat denk je dat er zou gebeuren als je 

een fout maakt?
-  Denk je dat het anders is om fouten te 

maken op school dan op stage?

Richtvragen bij ‘nee’:
-  Hoe komt het denk je dat jij hier niet bang 

voor bent?
-  Wat zou je tegen iemand zeggen die wél 

bang is om fouten te maken?

Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen tijdens mijn stage.

Richtvragen bij ‘ja’:
-  Wat lijkt je leuk aan het ontmoeten van 

nieuwe mensen?
-  Denk je dat je moet samenwerken met 

nieuwe mensen?

Richtvragen bij ‘nee’:
- Waarom vind je dit niet leuk?
-  Wat doe je als je nieuwe mensen ontmoet 

op je stage?

Ik weet al bij welk bedrijf ik stage wil lopen.

Richtvragen bij ‘ja’:
- Waar wil je gaan stage lopen?
-  Welke tip heb je voor iemand die het nog 

niet weet? 

Richtvragen bij ‘nee’:
-  Wat kun je doen om hier achter te komen?
-  Weet je misschien al wel waar je níet wilt 

stage lopen?

Laat de leerlingen, zodra alle stellingen behandeld zijn, individueel deelopdracht d en e maken.



Docentenhandleiding loopbaan | Stage lopen

12

Opdracht 2 | Eigenschappen van een goede stagiair

-   Bespreek de lijst met eigenschappen uit deelopdracht a klassikaal, zodat de leerlingen de 
woorden begrijpen. 

-  Laat de leerlingen daarna individueel vijf eigenschappen omcirkelen die een goede stagiaire 
volgens hen moet hebben. 

-  Noem vervolgens een voor een de eigenschappen op en laat leerlingen hun hand opsteken 
als ze deze hebben omcirkeld. Turf het aantal handen bij elke eigenschap. 

-  Maak daarna een top 5 met eigenschappen die het vaakst gekozen zijn en laat de 
leerlingen deze bij deelopdracht c invullen. Laat de leerlingen daarna individueel 
deelopdracht d t/m f maken.

tip!  Het kan nuttig zijn om aan het begin van deze opdracht alvast vooruit te kijken naar de 
stageperiode. Waarom moeten de leerlingen stage lopen? Wanneer moeten de leerlingen 
stage lopen? Aan welke praktische zaken moeten leerlingen nog denken voor hun 
stage?
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Doel van de lesbrief
In deze lesbrief Nederlands leren leerlingen:
- wat een uitnodiging is;
-  wat kenmerken van een uitnodiging zijn;
- hoe zij zelf een uitnodiging kunnen maken.

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 Jackingson en bespreek daarna de 
volgende vragen:
-  Jackingson heeft sikkelcelziekte. Wat merkt hij hiervan in zijn dagelijks leven?
- Kan Jackingson uitgaan wanneer hij wil, denken jullie? Leg je antwoord uit.
-  Stel dat je een feestje voor Jackingson wilt geven, hoe zou je dan rekening kunnen houden 

met de gevolgen van zijn sikkelcelziekte?

Opdracht 1 | Voorkennis activeren

Lees samen met de leerlingen het intro van de lesbrief en laat ze opdracht 1 maken. In deze 
opdracht wordt voorkennis geactiveerd over de tekstsoort uitnodiging:
- leerlingen bedenken wat het werkwoord uitnodigen betekent;
- ze kruisen uit twee opties de uitnodiging aan;
-  ze denken na over redenen om een uitnodiging te sturen en de manieren waarop je dat kunt 

doen.

Voorbeeldantwoorden
a. Antwoord A. Iemand vragen ergens bij te zijn. 

b. Kaart B is een uitnodiging. Iemand gaat verhuizen en in de kaart staat letterlijk: ‘Kom je 
ook op mijn verhuisfeestje?’.

c. Voorbeeldredenen:
 Je bent jarig, je bent geslaagd voor een diploma, iemand gaat trouwen, iemand heeft een 

baan gevonden.

d. Voorbeeldmanieren:
 Via Facebook, in een e-mail, via een WhatsApp-bericht.
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Opdracht 2 | Een uitnodiging lezen

In deze opdracht leren leerlingen de kenmerken van de tekstsoort uitnodiging kennen. Lees 
niet direct de belangrijke informatie met de leerlingen maar vraag eerst aan de leerlingen 
wat een uitnodiging is en inventariseer daarna welke kenmerken leerlingen zelf al kennen. Doe 
dit bijvoorbeeld door een mindmap te maken op het bord.

Teken hiervoor een ovaal op het bord met daarin de vraag:

Bespreek de uitkomsten van de mindmap en benoem steeds duidelijk welke informatie 
inderdaad op een uitnodiging staat. 

Leg hierbij uit dat vraagwoorden op een uitnodiging een belangrijke rol spelen: wie (nodigt 
je uit), wat (wordt er gevierd), wanneer (wordt het gevierd), waar (wordt het gevierd) hoe laat 
(begint en eindigt het), etc. 

Vaak staat er ook nog extra informatie in een uitnodiging. Wellicht is dit ook in de mindmap 
naar voren gekomen. Zo ja, benoem welke dingen dit zijn en waarom deze informatie 
belangrijk kan zijn. Denk aan de kosten voor een entreekaartje of de cadeauwensen als 
iemand jarig is. 

Bespreek aansluitend de vraag: Waaraan kun je een uitnodiging vaak nog meer 
herkennen? Een uitnodiging is vaak aangekleed met vrolijke kleuren, bijpassende 
afbeeldingen en een opvallende titel. 

Voorbeeldantwoorden
a.  Lees samen de belangrijke informatie. Waarschijnlijk horen de leerlingen na het maken 

van de mindmap niet echt meer nieuwe informatie. Geef leerlingen nog wel de gelegenheid 
om vragen te stellen.

b.  Leerlingen bekijken de uitnodiging voordat ze antwoord geven op de vragen bij 
deelopdracht c. 

c. Leerlingen maken deze deelopdracht zelfstandig. Wijs ze erop dat ze de antwoorden ook 
op de afbeelding zelf omcirkelen.

 1. Waarvoor is deze uitnodiging? Voor het toneelstuk Code Rood.
 2. Van wie is deze uitnodiging? Van de leerlingen uit de klassen 2a en 2b.
 3. Wanneer is het? Op 16 & 17 april.
 4. Waar is het? In de kantine van het hoofdgebouw.
 5.  Hoe laat begint het? Je kunt om 19.30 uur naar binnen, maar het toneelstuk begint 

om 20.00 uur. 

   Welke informatie staat er op een uitnodiging?
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d. Leerlingen geven antwoord op de vragen over de extra informatie op de uitnodiging.
 1. Wat kost een kaartje voor het toneelstuk? € 5,00.

 2.  Je kunt zoveel kaartjes kopen als je wilt? Niet waar, op de uitnodiging staat dat je 
maximaal 4 kaartjes per persoon kunt bestellen.

 3.  Vooraf reserveren is verplicht? Waar, het staat letterlijk in de uitnodiging: ‘Vooraf 
reserveren verplicht!’.

 4.  Waar kun je meer informatie vinden over het toneelstuk? Op Facebook, of op de 
website: www.pro-devidam.nl. 

e. Leerlingen zetten de juiste vraag op de juiste plek bij de uitnodiging.

 

Hoi!

Ik word 15 jaar en wil dat vieren.

En wel op zaterdag 18 september!
 
Je bent welkom vanaf 19.30 uur.
Om 23.30 uur gaat de muziek uit.

Locatie:
De Suikertuin in Devidam
Herenstraat 25

Ik hoop dat je komt!
Laat je het weten?
App me op 06 – 123 456 78.

Groetjes,

Ebru

f. Iemand is jarig. Je zou misschien willen weten wat iemands cadeauwensen zijn.

Wat wordt er gevierd?

Wanneer is het?

Hoe laat is het?

Waar is het?

Wat moet jij doen of doorgeven?

Wie viert er iets?
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Opdracht 3 | Een uitnodiging maken

Leerlingen helpen Jackingson door een uitnodiging te maken voor zijn feestje. Hij wil 
zijn vrienden uitnodigen om ze te bedanken voor hun steun. Leerlingen hoeven niet alle 
informatie zelf te verzinnen maar kiezen uit elk blok een item. Hierdoor wordt de opdracht iets 
eenvoudiger. Aandachtspunt: Laat de leerling keuzes maken die ook echt bij Jackingson zelf 
passen.

tip!  Hoewel we de leerling in deze opdracht keuzemogelijkheden bieden, is het natuurlijk ook 
goed als leerlingen die dat aankunnen zelf de informatie voor de uitnodiging bedenken.

Voorbeeldantwoorden
a. De leerlingen lezen de belangrijke informatie waardoor ze weten wat er van ze wordt 

verwacht.

b. De leerlingen lezen de informatie in blok 1 tot en met 6.

c. De leerlingen kiezen in elk blok 1 item en omcirkelen dit item. Ze verwerken uiteindelijk alle 
items in de uitnodiging. 

 De leerlingen bedenken ook zelf extra informatie om in de uitnodiging te verwerken. 
Deze informatie moet logisch aansluiten op de keuzes die ze eerder hebben gemaakt.

tip!  Het kan best lastig zijn voor leerlingen om keuzes te maken. Je kunt de keuzes natuurlijk 
ook klassikaal of in kleine groepjes maken. Dan kun je samen hardop denkend bepalen 
welke keuzes het beste bij Jackingson passen. Hierbij is het belangrijk om rekening te 
houden met Jackingsons positieve levenshouding, de dingen die hij leuk vindt en de 
gevolgen die sikkelcelziekte kan hebben.

d. De leerlingen geven antwoord op de vragen aan de hand van wat ze in de blokken bij 
deelopdracht b hebben omcirkeld. 

e. Leerlingen maken een kladversie van hun uitnodiging. Bespreek van tevoren goed waarop 
ze kunnen letten tijdens het uitwerken:

 - Inhoud: Vergeet geen informatie, dus kijk goed naar je antwoorden bij deelopdracht d.
 - Opmaak: Zorg voor bijpassende afbeeldingen en kleuren.
 -   Taalverzorging: Gebruik hoofdletters op de juiste plaatsen (begin van de zin, namen) en 

eindig een zin met een punt, vraagteken of uitroepteken. 
 -  Netheid: Verdeel de informatie goed over de uitnodiging en voorkom dat er gekke lege 

ruimtes ontstaan. Schrijf netjes en leesbaar.

tip!   Wil je leerlingen meer inzicht geven in een goede of aansprekende uitnodiging? Neem 
zelf uitnodigingen mee of zoek ze via internet. Laat de uitnodigingen klassikaal of in 
kleine groepjes zien en laat leerlingen hierover hun mening geven. Welke uitnodiging 
spreekt de leerlingen aan en waarom? Wat zouden ze zelf anders doen?
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f. Leerlingen kiezen een klasgenoot om mee samen te werken en wisselen van lesbrief. 

g. De leerlingen gaan elkaars uitnodiging bekijken en feedback aan elkaar geven. Ze doen dit 
eerst alleen door de uitnodiging van de ander te bekijken en de tabel in te vullen. Daarna 
bespreken ze met elkaar wat ze van elkaars uitnodiging vonden en geven ze elkaar tips om 
de uitnodiging nog beter te maken.

tip!   Feedback aan elkaar geven kan best spannend zijn. Als leerlingen hier niet aan gewend 
zijn, kun je het proces van feedback geven ook klassikaal in kleine groepjes begeleiden:

  -   Laat leerlingen zelf kiezen met wie ze gaan samenwerken en laat ze hun lesbrieven 
uitwisselen.

  -  Vraag de leerlingen goed naar de uitnodiging van hun klasgenoot te kijken en te 
bedenken wat ze er goed en minder goed aan vinden.

  -  Neem nu de controletabel in de lesbrief met de leerlingen door. Vertel waar de 
leerlingen tijdens het kijken en lezen op moeten letten: inhoud, beeld en opmaak, 
taalverzorging.

  -  Spreek nu punt voor punt de controletabel met de leerlingen door, terwijl zij naar de 
uitnodiging van hun klasgenoot kijken. Doe het zo: ‘Controleer of duidelijk is van wie 
de uitnodiging is. Hij is van Jackingson, staat dat er duidelijk in? Zo ja, zet een kruisje 
onder +, zo nee, zet een kruisje onder -.’ Op die manier loop je stap voor stap de tabel 
door.

  -  Vraag de leerlingen ook op te schrijven wat ze goed en minder goed vinden, en wat ze 
nog meer kwijt willen.

  - Vraag de leerlingen daarna elkaars lesbrieven terug te geven.

h.  De leerlingen verbeteren hun uitnodiging en gebruiken hierbij de antwoorden in de tabel 
bij opdracht g Moeten de leerlingen de uitnodiging bij jou inleveren? Geef ze dan een los 
blaadje, of kopieer het kader dat in de lesbrief staat en deel dat uit.

tip!   Wordt er binnenkort iets georganiseerd met de klas of op school? Wil je leerlingen extra 
laten oefenen met het maken van een uitnodiging? Laat hen de uitnodiging maken! Geef 
ze vooraf de juiste informatie en een controletabel om hun eigen werk te laten beoordelen. 
Laat leerlingen eventueel in duo’s werken. Samen is soms prettiger dan alleen.


