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NIEUWSBEGRIP	INSPIRATIEMIDDAG

Waar	gaat	de	Nieuwsbegrip	
Inspiratiemiddag	over?	
Een presentator van het NOS Jeugdjournaal 

verzorgt de inleiding. Vervolgens kunt u kiezen 

uit diverse workshops, bijvoorbeeld over debat-

teren aan de hand van Nieuwsbegripstellingen 

en jeugdboeken, Nieuwsbegrip en Teach Like 

a Champion, Nieuwsrekenen, woordenschat 

en Newswise. Ook kunt u ervaringen uit te 

wisselen met andere leraren en een Nieuwsbe-

gripbegeleider.

Het belooft een interactieve middag te worden, 

met een vrolijke noot van improvisatieacteurs 

van The Big Mo Impro show.

Aan het eind van de middag gaat u geïnspireerd 

én met concrete handvatten voor de volgende 

dag naar huis.

Voor	wie	is	de	Nieuwsbegrip	
Inspiratiemiddag	bedoeld?
Voor iedereen die met Nieuwsbegrip werkt!

Programma
12.45 uur Inloop en informatiemarkt

13.30 uur Welkom en opening

13.35 uur Inleiding door een presentator van het 

 NOS Jeugdjournaal

14.25 uur Een vrolijke noot van The Big Mo Impro show

14. 55 uur Workshopronde 1

16.00 uur Workshopronde 2

Aansluitend een hapje en een drankje

Inspiratiemiddag
Kom naar de Nieuwsbegrip inspiratiemiddag en 

laat u inspireren voor het werken met Nieuwsbegrip en begrijpend lezen.

Datum:
Woensdagmiddag

14	juni	2017	
Plaats:
Nieuwegein

Datum,	plaats	en	kosten
Datum: Woensdagmiddag 14 juni 2017

Plaats:  ‘t Veerhuis, Nijemonde 4,  

 3434 AZ Nieuwegein

Kosten: €50,- per persoon

Inschrijven:  Tot 10 juni via :

 www.cedgroep.nl/inspiratiemiddag
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Workshops
Het	nieuws:	ook	om	over	te	
schrijven!
door Paul de Maat, CED-Groep
Naast leeslessen kan het onderwerp van Nieuws-
begrip ook gebruikt worden om teksten te 
schrijven. Om de week biedt Nieuwsbegrip een 
schrijfopdracht die aansluit bij het Nieuwsbegrip-
onderwerp met gebruik van de schrijfstrategieën, 
die betrekking hebben op een tekstsoort. Onder-
zoek toont aan dat leerlingen met de Nieuwsbe-
grip-schrijflessen beter leren schrijven.

Debatteren	in	de	klas
door Conny Ettema & Nickey Smits, Nederlands 
Debat Instituut
Debatteren stimuleert leerlingen dieper na te 
denken. De onderwerpen van Nieuwsbegrip lenen 
zich hier prima voor. Door de speelse, actieve 
werkvorm van het debatteren vergroten leerlin-
gen hun woordenschat en leren ze nauwkeurig 
te luisteren en hun standpunt te verwoorden. In 
deze workshop gaat u praktisch aan de slag zodat 
u daarna zelf een debat in de klas kunt voeren.

Get	them	talking
door Kathleen Moore, vakdocent Engels in het po
In deze sessie ontdekt u hoe u leerlingen actief 
kunt betrekken bij het leren van Engels door ge-
bruik te maken van hun eigen kennis en interes-
ses, gecombineerd met de Engelse begrijpend 
leesteksten van Newswise. Het belooft een work-
shop vol praktische tips te zijn die u direct kunt 
inzetten in de klas.

Alle	leerlingen	gemotiveerd	en	
betrokken	bij	de	Nieuwsbegriples
door Yvet van Noordt, CED-Groep
Deze workshop biedt u inspiratie over hoe u 
Teachtechnieken kunt gebruiken bij uw Nieuws-
begriplessen. Na een korte herhaling van de 
belangrijkste principes van Nieuwsbegrip krijgt u 
handvatten om Nieuwsbegrip en Teachtechnieken 
in uw werk te combineren. Voor Nieuwsbegrip 
gebruikers die al met Teach werken.

Zo	vinden	kinderen	rekenen	leuk! 
door Tim Micklinghoff, CED-Groep
Wilt u de aansprekende contexten van Nieuws-
begrip ook gebruiken voor uw rekenonderwijs? 
Dan is Nieuwsrekenen echt iets voor u! Wekelijks 
zijn er drie contextopgaven bij het onderwerp van 
Nieuwsbegrip. Door te rekenen met de actualiteit 
wordt het niet alleen levensechter, maar ook leu-
ker! U hoort meer over het product Nieuwsreke-
nen, de achtergronden en de toepassingen ervan.

Het	kan	heerlijk	wezen	
om	een	boek	te	lezen
door Hennie Borstlap, Jeugdbieb
Bij het onderwerp van Nieuwsbegrip verzamelt 
Jeugdbieb.nl wekelijks informatie voor leerlin-
gen die meer willen weten. Ook stellen we iedere 
week een boekenlijstje samen met leuke lees-
boeken en informatieve boeken. Dit lijstje biedt 
mogelijkheden voor leesbevorderende activiteiten 
in uw klas. Graag geven wij u tips en handreikin-
gen om Jeugdbieb.nl en het Nieuwsbegrip-boe-
kenlijstje actief in te zetten in uw klas. Want… het 
kan heerlijk wezen om een boek te lezen.

Geef	je	leerling	woorden	en	taal	
om	woorden	te	gebruiken.
door Renate de Jong, CED-Groep
Laat u inspireren om spelenderwijs de woor-
denschat van uw leerlingen te vergroten. Met de 
praktische handvatten die Nieuwsbegrip u geeft, 
gaat u aan de slag. Al modelend en met oog voor 
differentiatie. U zorgt optimaal voor verdieping 
van woordkennis en vergroot zo de kansen voor 
uw leerlingen.


