
pagina 1 van 4 

 
 

  
 © CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl 

Nieuwsbegrip Extra over de Flash Brigade 
Handleiding niveau A 
 

 
 
Handleiding niveau A 
 

 
 
Deze les is ontwikkeld in opdracht van Het Rode Kruis om kinderen te laten kennismaken 
met het Rode Kruis en het werk dat het Rode Kruis doet en om kinderen samen met het 
Rode Kruis in actie te laten komen door deel te nemen aan de Rode Kruis Flash Brigade.  
 
Meer weten over de Flash Brigade?  Kijk 
dan op www.rodekruis.nl/flashbrigade. 
Daar kunt u ook uw school aanmelden. Dan 
ontvangt u gratis een introductiepakket. 
Hierin vindt u meer informatie over de 
Flash Brigade, leuke gadgets voor uw 
leerlingen en een handige toolkit. Zo staat 
uw school startklaar als er een grote ramp 
gebeurt en kunt u samen met uw 
leerlingen meteen in actie komen.  
 
 
Lesoverzicht 

Onderwerp de Flash Brigade 
Opdracht 1 Voorspellen en tekst lezen 
Opdracht 2 Sleutelschema: een mindmap 
Opdracht 3 Vragen beantwoorden over de tekst 
Opdracht 4 Oefenen met woorden uit de tekst 
Opdracht 5 Quiz: Ga zitten of blijf staan 

Clib-score Functioneringsniveau begrijpend lezen M5bl – M5M6bl 
 

 
Voor elke leerling: 
● de tekst De Flash Brigade helpt het Rode Kruis (niveau A); 
● bijbehorende opdrachten voor niveau A; 
● Voor abonnees van Nieuwsbegrip: het stappenplan met woordhulp (op de website bij 

Basismateriaal, tabblad Stappenplannen); 
● eventueel voor opdracht 2: witte vellen papier en stiften of kleurpotloden. 
 

 
 
 

Nieuwsbegrip Extra 
Met enige regelmaat ontwikkelt Nieuwsbegrip in opdracht van bedrijven of maatschappelijke  
organisaties een speciale themales. Bedrijven die ons vragen om zulke lessen te ontwikkelen  
doen dit vaak in het kader van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', ideële organisaties brengen via de 
les het maatschappelijke onderwerp waarop zij zich richten onder de aandacht. 
De Nieuwsbegrip Extra-lessen worden betaald door de externe opdrachtgever. De inhoud van de lessen wordt 
echter ontwikkeld door en valt volledig onder verantwoording van de Nieuwsbegripredactie. 
 

http://www.rodekruis.nl/flashbrigade
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Woordenschat (NB met deze woorden zijn geen online oefeningen beschikbaar): 
 
de brigade 

in actie komen 

ruim 

de vrijwilliger 

de ramp 

de hulpverlener 

in de steek laten 

het slachtoffer 

onderdak 

het lid 

= groep mensen die samen aan het werk gaan 

= iets gaan doen 

= iets meer dan 

= iemand die werk doet, maar daar een geld voor krijgt 

= een groot ongeluk dat veel mensen of een groot gebied betreft  

= iemand die voor zijn werk anderen helpt 

= in de problemen laten 

= iemand die iets ergs meemaakt 

= plek om te wonen 

= iemand die bij een groep hoort 

 
 
 

  

klassikaal/ 
drietallen 
 

 

Voorspellen en tekst lezen 
 
Deel de tekst nog niet uit! Lees en bespreek eerst de uitleg met de 
leerlingen. Doe vervolgens hardop denkend voor hoe u de eerste rij 
van het schema in zou vullen. Laat zien hoe u uw voorkennis bij de 
titel van de tekst activeert. Laat de leerlingen vervolgens in groepjes 
de rest van het schema invullen en de vragen maken die eronder 
staan.  
Deel nu de tekst uit. De leerlingen lezen in groepjes actief de tekst. 
Bespreek tot slot met de leerlingen of hun voorspelling klopte. Wat 
klopte er wel en wat niet? 
 

drietallen/ 
individueel 

 

Een mindmap maken:  
 
Bespreek de uitleg over het maken van een mindmap. Bij een 
mindmap maken de leerlingen een eigen visuele representatie van de 
tekst. Hierbij gebruiken ze woorden, kleuren, pijlen en tekeningen. Ze 
mogen er ook hun eigen kennis in verwerken. 
 

 
individueel/ 
drietallen 
 

Vragen over de tekst beantwoorden 
Laat de leerlingen in drietallen de vragen beantwoorden.  
Bespreek de antwoorden klassikaal na.  
 
Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
Oefenen met de woorden uit de tekst 
De leerlingen maken de opdracht in drietallen. Bespreek de opdracht 
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drietallen/ 
klassikaal 

klassikaal.  
 
Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
klassikaal 

Blijf zitten of ga staan 
Bekijk met de leerlingen het filmpje over het Rode Kruis ‘Wat doet het 
Rode Kruis’: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6HriyXSDRsU (2:29) 
 
Vertel de leerlingen dat u een quiz gaat doen. De leerlingen kiezen 
steeds voor waar (en dan blijf je staan) of niet waar ( en dan ga je 
zitten). Heb je het antwoord goed? Dan blijf je meedoen. Heb je het 
fout? Dan ben je af en mag je niet meer meedoen. Degene die als 
laatste overblijft heeft gewonnen.  
Vragen die u kunt stellen zijn:  
 
Het Rode Kruis bestaat ruim 50 jaar (niet waar, ruim 150 jaar). 
Het Rode Kruis biedt alleen voedselhulp (niet waar, allerlei soorten 
hulp). 
Het Rode Kruis helpt alleen in Europa en Amerika (niet waar, ze 
helpen overal ter wereld).  
Het Rode Kruis helpt alleen kinderen (niet waar, ze helpen iedereen). 
Het Rode Kruis werkt met ruim 17 miljoen vrijwilligers (waar). 
Het Rode Kruis werkt alleen met Nederlandse vrijwilligers (niet waar; 
komen vooral ook uit getroffen gebieden). 
Het symbool van het Rode Kruis is altijd een rood kruis (niet waar; 
het is soms een rode halve maan of een rode kristal). 
Het symbool van het Rode Kruis mag ook gebruikt worden door 
ziekenhuizen, huisartsen of dierenambulances (niet waar; het mag 
door niemand anders gebruikt worden dan alleen door mensen van 
het Rode Kruis). 
 

 
 
 

 

 
1. een aardbeving, een overstroming, als er oorlog is, als er veel mensen in een land 

ziek zijn. 
2.  D. Iemand die voor zijn werk anderen helpt 
3. Het belangrijkste voor het Rode Kruis is mensen in nood te helpen en niet in de steek 

te laten.  
4. Mensen voedsel geven, drinkwater geven, onderdak bieden, medicijnen geven, 

helpen met de opbouw van huizen en scholen, zoeken naar vermiste familieleden.  

https://www.youtube.com/watch?v=6HriyXSDRsU
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5. Flessen met statiegeld verzamelen en inleveren en het statiegeld aan het Rode Kruis 
geven. 

6. D. Iemand die iets ergs meemaakt 
7.  Door je klas aan te melden op www.rodekruis.nl/flashbrigade.  
8.  Eigen antwoord.  
 

 
 
 

1            h u l p v e r l e n e r 

2   v r ij w i l l i g e r           

3            l i d          

4         h e l p            

5            o n d e r d a k     

6      s l a c h t o f f e r        

7  i n  d e  s t e e k  l a t e n      

8         r u i m            

9      b r i g a d e            

10     i n  a c t i e  k o m e n      

 
 
 
oplossing: 
Wat lees je van boven naar beneden onder de rode pijl? 
 

 
h 
 

e l p  o o k  m e e ! 

 

http://www.xxx/

