Nieuwsbegrip Extra over de Flash Brigade
Opdrachten niveau A

Voorspellen en tekst lezen
Lees de uitleg.

Voor je een tekst gaat lezen, voorspel je waarover hij gaat.
Kijk eerst goed hoe de tekst eruitziet. Want je kunt aan de buitenkant van de
tekst soms al zien waar de tekst over gaat.
Lees de titel en bekijk de plaatjes. Daar kun je al een beetje aan zien
waarover de tekst gaat. De kopjes vertellen je nog meer over het onderwerp
van de tekst.
Als je gaat voorspellen, bedenk je wat je al weet. Als je daarna de tekst
leest, begrijp je beter wat er staat.

1. De tekst heeft een titel, drie kopjes en een plaatje. Bekijk die. Waar denk je nu
aan? Wat weet je er al over? Schrijf het op in het schema.
Let op: het schema gaat op de volgende bladzijde verder!

titel/kopje/plaatje

Ik denk aan:

Dit weet ik er al
over:

De Flash Brigade helpt het
Rode Kruis

Foto: Het Rode Kruis
Foto: Het Rode Kruis

Het Rode Kruis geeft hulp
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titel/kopje/plaatje

Ik denk aan:

Dit weet ik er al
over:

Hoe helpt het Rode Kruis?

Foto:
Het Rode Kruis

De Flash Brigade

2. Kijk nog eens naar de titel, plaatjes en kopjes. Voorspel waarover de tekst gaat.
a. Wat is het onderwerp van de tekst? Ik denk dat de tekst gaat over:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b. Wat zal de tekst je vertellen over dit onderwerp? Schrijf op:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Lees de tekst. Kom je moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik de woordhulp.
Schrijf tijdens het lezen steeds een van de tekens die je hieronder ziet bij de tekst.

ⱱ
*
X

Dit wist ik al.
Dit is belangrijk.
Dit klopt niet met mijn voorspelling.
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4.

Klopte je voorspelling?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Een mindmap maken
1. Maak een mindmap over het Rode Kruis. Kijk in de tekst welke informatie belangrijk
is. Schrijf er ook bij wat je er zelf over weet. Lees de uitleg voordat je begint.

Een mindmap is een soort woordenweb met tekeningen en kleuren.
Een mindmap geeft je overzicht over de tekst.
Een mindmap maak je zo:
•

Gebruik een wit vel papier.

•

Schrijf het onderwerp van de tekst in het midden.

•

Zet de deelonderwerpen rondom het onderwerp. Deelonderwerpen zijn
onderwerpen die over een deel van het onderwerp gaan. Gebruik voor elk
deelonderwerp een andere kleur om mee te schrijven en lijnen te trekken.

•

Zet daarna bij deze deelonderwerpen de informatie die je daarbij belangrijk
vindt. Gebruik steeds de kleur die bij het deelonderwerp hoort.

•

Gebruik tekeningen om je mindmap duidelijker te maken.

Voorbeeld van een mindmap over sport:

2. De tekst van deze les gaat over het Rode Kruis en over de Flash Brigade van het
Rode Kruis. Maak samen op een apart blad een mindmap over het Rode Kruis. Kijk
goed in de tekst welke dingen belangrijk zijn. Geef de Flash Brigade ook een plekje in
je mindmap. Schrijf er ook bij wat je zelf nog meer weet over het Rode Kruis en de
Flash Brigade.
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Vragen beantwoorden over de tekst
1. Lees het stukje onder het kopje Het Rode Kruis geeft hulp nog eens goed. Noem
drie rampen waarbij mensen van het Rode Kruis gaan helpen.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. In regel 11 lees je dat de hulpverleners van het Rode Kruis ook bij kleine rampen
helpen. Wat is een hulpverlener?
A. Iemand die echt geen hulp nodig heeft
B. Iemand die eigenlijk geen hulp kan geven
C. Iemand die veel hulp van anderen vraagt
D. Iemand die voor zijn werk anderen helpt
3. Lees het stukje onder het kopje Het Rode Kruis geeft hulp nog eens goed. Waarom
wil het Rode Kruis al die mensen helpen?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Lees het stukje onder het kopje Hoe helpt het Rode Kruis? nog eens goed. Noem
drie dingen die hulpverleners doen na een grote ramp.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Lees het stukje onder het kopje Flash Brigade nog eens goed. Hoe zamelt de Flash
Brigade geld in voor het Rode Kruis?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

tassen met lege flessen
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6. In regel 21 lees je dat hulpverleners voedsel uitdelen aan slachtoffers. Wat is een
slachtoffer?
A. Iemand die altijd erg moe is
B. Iemand die geen geld heeft
C. Iemand die heel erg veel kan
D. Iemand die iets ergs meemaakt

7. Hoe kun je meedoen aan de Flash Brigade?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Zou jij mee willen doen met de Flash Brigade? Waarom?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Oefenen met de woorden uit de tekst

Hieronder staan enkele woorden die in de tekst voorkomen. Zoek de woorden nog eens
op in de tekst. Wat is de juiste betekenis?
Zoek het juiste woord bij de betekenis en vul dat in in de puzzel. Heb je alle woorden
ingevuld? Wat lees je van boven naar beneden in de rode hokjes onder de rode pijl?
kies uit de volgende woorden:
brigade - hulpverlener - in actie komen - in de steek laten - lid - onderdak - ramp - ruim - slachtoffer - vrijwilliger
1.

iemand die voor zijn werk anderen helpt

2.

iemand die werk doet, maar daar geen geld voor krijgt

3.

iemand die bij een groep hoort

4.

een groot ongeluk dat veel mensen of een groot gebied treft

5.

plek om te wonen

6.

iemand die iets ergs meemaakt

7.

in de problemen laten

8.

iets meer dan

9.

groep mensen die samen aan het werk gaan

10. iets gaan doen

1
2

ij

3
4
5
6
7
8
9

d

10

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

h

e

l

p
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Quiz: Ga zitten of blijf staan
Bekijk samen het filmpje over het Rode Kruis ‘Wat doet het Rode Kruis’:
https://www.youtube.com/watch?v=6HriyXSDRsU (2:29)
Luister nu goed naar de juf of meester. Is wat hij zegt waar? Dan blijf je staan.
Is wat hij zegt niet waar? Dan ga je zitten.
Heb je het goed? Dan blijf je meedoen. Heb je het fout? Dan ben je af.
Wie weet er het meest over het Rode Kruis?
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