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Handleiding Extra les Nieuwsbegrip Kinderpostzegelactie, niveau B 
 

 
Deze les is ontwikkeld in opdracht van Kinderpostzegels om aandacht te vragen voor de 
Kinderpostzegelactie van 2018 maar ook om duidelijk te maken waar Kinderpostzegels 
zich voor inzet en leerlingen meer betrokken te maken bij de doelen waar ze zich voor 
gaan inzetten tijdens de Kinderpostzegelactie. Kinderpostzegels zet zich in voor kwetsbare 
kinderen. En daarbij richt de stichting zich vooral op 3 groepen: kinderen die niet meer 
thuis kunnen wonen, kinderen met een trauma en kinderen die extra steun op school 
nodig hebben. Meer informatie is te vinden op www.kinderpostzegels.nl.  
Bij deze les hoort ook een aanvullende les. U kunt, afhankelijk van de tijd die u heeft en 
de actie waarvoor de kinderen geld inzamelen, gebruikmaken van aanvullende les A, B of 
C. 
Aanvullende les A - Kind aan de deur gebruikt u wanneer u weinig lestijd heeft maar wel 
graag de kinderen wil voorbereiden op het gesprek aan de deur.  
Aanvullende les B – Actief burgerschap gebruikt u wanneer u aan actief burgerschap wil 
werken. 
Aanvullende les C – Actie voor ons doel gebruikt u wanneer u samen met de klas een 
specifiek eigen doel wil helpen met de Kinderpostzegelactie.  

 
Lesoverzicht 

Onderwerp Kinderpostzegelactie 2018 
Opdracht 1 Tekst lezen en een tekstschema maken 
Opdracht 2 De tekst samenvatten 
Opdracht 3 Vragen beantwoorden over de tekst 
Opdracht 4 Oefenen met woorden uit de tekst  
Opdracht 5 Wat kun je missen en wat niet? 

en/of Opdracht 6 Ontwerp een poster voor jullie Kinderpostzegelactie  

Clib-score Functioneringsniveau begrijpend lezen M7-E7 

 

 
Voor elke leerling: 
● de tekst Voor kinderen, door kinderen! (niveau B); 
● bijbehorende opdrachten voor niveau B; 
● voor abonnees van Nieuwsbegrip: het stappenplan met woordhulp (op de website bij 

Basismateriaal, tabblad Stappenplannen) 
● voor opdracht 6: vellen A4-papier (eventueel gekleurd), knutsel- en tekenmaterialen. 

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. 
 

Extra les! 

http://www.kinderpostzegels.nl/
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Doelwoorden uit de leestekst (NB Met deze woorden zijn geen online oefeningen 
beschikbaar): 
 

het motto 
verwaarloosd 
verslaafd zijn aan 
het opvanghuis 
opgroeien 
een steentje bijdragen 
het trauma 
zich inzetten voor 
de toeslag 
talloos 

= kort zinnetje wat duidelijk maakt wat iemand belangrijk vindt  
= niet goed verzorgd 
= ergens niet meer zonder kunnen 
= huis waar je terecht kunt als je problemen hebt 
= groot worden 
= meehelpen 
= geestelijke schok na een nare gebeurtenis 
= moeite doen voor iets 
= extra bedrag boven op de normale prijs 
= heel veel 

 
 

  

 

klassikaal/ 
drietallen 

 

  
 
 

een tekstschema 

Tekst lezen en een tekstschema maken 
1. De leerlingen bekijken de buitenkant van de tekst (de titel, 
tussenkopjes en het plaatje) en voorspellen het onderwerp van de 
tekst. 
2. Lees en bespreek gezamenlijk de uitleg. Doe hardop denkend voor 
hoe u uit de tekst de belangrijkste informatie selecteert. 
3. Hierna lezen de leerlingen in groepjes actief de tekst. Wanneer zij 
belangrijke informatie in de tekst tegenkomen, zetten zij er een 
sterretje (*) bij.  
4. Na het lezen vullen de leerlingen het tekstschema in. Benadruk dat 
de leerlingen steekwoorden moeten gebruiken, geen hele zinnen! 
Antwoorden: Zie voorbeeldantwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
drietallen/ 
individueel 
 

De tekst samenvatten 
1. Lees en bespreek gezamenlijk de uitleg. 
2. De leerlingen gebruiken het schema van opdracht 1 voor het 
maken van de samenvatting. 
3. Laat enkele leerlingen hun samenvatting hardop voorlezen. Geef bij 
elke samenvatting een top en een tip. 
Antwoorden: Zie voorbeeldsamenvatting achteraan deze handleiding. 
 

 
drietallen/ 
klassikaal 

 

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

 
drietallen/ 
klassikaal 

Oefenen met de woorden uit de tekst 
De leerlingen maken de opdracht in drietallen. Bespreek de opdracht 
klassikaal.  
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 Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
drietallen/ 
klassikaal 
 

Wat kun je missen en wat niet? (Leven in een opvanghuis) 
De Kinderpostzegelactie wil kinderen helpen die in een opvanghuis 
leven. Hoe is het eigenlijk om in een opvanghuis te leven? 
Laat de kinderen in groepjes dingen noemen die zij belangrijk vinden 
in hun leven. Die schrijven ze op in het web. Bespreek de webben die 
de verschillende groepjes gemaakt hebben. Zijn er verschillen of 
overeenkomsten?  
Laat dezelfde groepjes nu een streep door de verbindingslijntjes 
zetten met de dingen die je kwijt bent als je in een opvanghuis 
terechtkomt.  
Bespreek ook deze uitkomsten. Hoe zouden ze dat vinden?  
Laat ter afsluiting een van de filmpjes zien die op de website van 
Kinderpostzegels zijn gepubliceerd.  
  

 
drietallen/ 
klassikaal 

Ontwerp een poster voor de Kinderpostzegelactie 
Bespreek de opdracht met de leerlingen. De leerlingen maken in 
groepjes een A4-poster om aan de andere klassen en de ouders te 
laten zien dat ze meedoen aan de Kinderpostzegelactie.  
Ze bespreken in groepjes wat ze op hun poster willen zetten en gaan 
daarna aan de slag.  
Bespreek de gemaakte posters klassikaal. Vraag leerlingen hun poster 
te laten zien en toe te lichten. Geef de posters een plekje in de 
school. 

 
 
 

 
 
Mogelijke aantwoorden.  
 

Voor kinderen, door kinderen 

Inleiding 
start jaarlijkse actie, kinderpostzegels en 
andere spullen verkopen, kwetsbare kinderen, 
motto 

Kinderpostzegels helpt kinderen die 
niet meer thuis kunnen wonen 

niet thuis, verwaarloosd, ziekte, verslaafd, 
pleeggezin, opvanghuis, ver weg, heftig 

Kinderpostzegels helpt kinderen die 
een trauma hebben  

nare dingen, geweld, oorlog, nachtmerries, 
bang, boos, niet fijn om erover te praten, lastig 
op school  
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Kinderpostzegels helpt kinderen die 
extra steun op school nodig hebben 

zwaar op school, gepest, gevlucht, moeite op 
school, stoppen met school, geld verdienen, 
kinderarbeid, extra steun 

Voor het goede doel 
zet Kinderpostzegels zich in, sinds 1924, een 
toeslag, geld ingezameld, kwetsbare kinderen, 
cultureel erfgoed, traditie  

Kinderpostzegelactie 2018 
150 000 schoolkinderen, Kinderpostzegelactie, 
handige app, beroemde Nederlanders, minister 
van Kinderzegels, geheim 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor kinderen, door kinderen 
 
De jaarlijkse Kinderpostzegelactie start op 26 september. Je kunt kinderpostzegels en 
andere spullen verkopen. Daardoor is er geld voor kwetsbare kinderen. Voor 
kinderen, door kinderen dat is het motto. 
 
Kinderpostzegels helpt kinderen die niet meer thuis wonen 
 
Ruim 20 000 kinderen in Nederland wonen niet thuis. Ze werden verwaarloosd door 
hun ouders omdat die ziek waren of verslaafd. De kinderen werden opgevangen in 
een pleeggezin. Ook zijn er kinderen die samen met een van hun ouders in een 
opvanghuis wonen. Vaak is dat ver weg van waar ze eerst woonden. Dat is heftig. 
 
Kinderpostzegels helpt kinderen die een trauma hebben 
 
Kinderen maken soms heel nare dingen mee bijvoorbeeld geweld of oorlog. Ze 
hebben soms een trauma. Daardoor hebben ze last van nachtmerrie of zijn bang en 
boos. Ze vinden het niet fijn om erover te praten en hebben het lastig op school.  

Schoolkinderen doen mee aan de Kinderpostzegelactie 
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1. Het is hun motto omdat het geld voor de postzegels bedoeld is voor kinderen en 

omdat de postzegels verkocht worden door kinderen. 
2. C. niet meer thuis kunnen wonen - extra steun op school nodig hebben - een trauma 

hebben 
3. in een pleeggezin of in een opvanghuis 
4. Bijvoorbeeld omdat ze vaak ver weg van hun oude buurt wonen, weg van hun oude 

school, ver weg van hun oude vriendjes en soms ook ver weg van hun broertjes of 
zusjes.  

5. D. meehelpen 
6. Kinderen in Nederland die het thuis niet makkelijk hebben en het daardoor op school 

ook lastig hebben.  
Kinderen in het buitenland die moeten werken en extra steun nodig hebben om toch 
naar school te kunnen gaan en te kunnen leren.  

7. Dat was Guus Meeuwis. 
Eigen antwoord. 

8. Eigen antwoord.  
 

Kinderpostzegels helpt kinderen die extra steun op school nodig hebben 
 
Sommige kinderen in Nederland hebben het zwaar op school. Ze worden gepest of 
zijn gevlucht uit een ander land. Daardoor hebben ze moeite op school. 
In het buitenland gaan kinderen soms helemaal niet naar school. Ze moeten geld 
verdienen. In sommige landen komt kinderarbeid voor. Deze kinderen hebben extra 
steun nodig.  
 
Voor het goede doel 
 
Voor deze kwetsbare kinderen zet Kinderpostzegels zich in sinds 1924. Toen werden 
de eerste postzegels met een toeslag verkocht. Zo werd geld ingezameld voor 
kwetsbare kinderen. De actie behoort tot het cultureel erfgoed want het is een 
Nederlandse traditie.  
 
Kinderpostzegelactie 2018 
 
150 000 schoolkinderen gaan postzegels verkopen. Er is nu een handige app. Talloze 
beroemde Nederlanders deden mee aan de actie. Een van hen is de minister van 
Kinderzegels. Wie dat dit jaar is, is geheim.  
 
252 woorden 
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De oplossing is: 
 

1  k i n d e r p o s t z e g e l s      

2  t a l l o o s               

3  h e t  m o t t o             

4  e e n  s t e e n t j e  b ij d r a g e n 

5  o p g r o e i e n             

6  v e r s l a a f d  z ij n  a a n     

7  v e r w a a r l o o s d          

8  z i c h  i n z e t t e n  v o o r    

9  d e  t o e s l a g            

10  h e t  o p v a n g h u i s        

11  h e t  t r a u m a              

                       

  k o m  j ij  i n  a c t i e ?      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kinderpostzegels helpt kinderen die in de opvang wonen 


