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Nieuwsbegrip Extra over Flash Brigade helpt Venezuela 
Handleiding niveau A 
 

 
 
Handleiding niveau A 
 

 
Deze les is ontwikkeld in samenwerking met Het Rode Kruis om kinderen samen met het 
Rode Kruis in actie te laten komen voor Venezuela door deel te nemen aan de Rode Kruis 
Flash Brigade.  
 
Meer weten over de Flash Brigade en de 
actie voor Venezuela?  
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 is uw school startklaar om in actie te komen voor de vluchtelingen in Venezuela.  
 
 
Lesoverzicht 

Onderwerp De Rode Kruis Flash Brigade helpt Venezuela 
Opdracht 1  Tekst lezen en de betekenis van moeilijke woorden vinden 
Opdracht 2 Sleutelschema: een wie-wat-waar schema maken 
Opdracht 3  Vragen over de tekst beantwoorden 
Opdracht 4 Oefenen met de woorden uit de tekst 
Opdracht 5 (extra opdracht) Maak een poster voor de actie van de Flash Brigade 

Clib-score Functioneringsniveau begrijpend lezen M5bl/M5M6bl 
 

 
Voor elke leerling: 
● de tekst Flash Brigade helpt mensen uit Venezuela (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 1: een wereldbol of wereldkaart; 
● eventueel voor de extra opdracht 5: grote vellen papier, teken- en 

knutselspullen. 
 

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 voor deze woorden zijn geen online oefeningen beschikbaar) 
 
de onrust 

onbetaalbaar 

de vluchteling 

de hulpverlener 

omringend 

bar 

aan de slag gaan 

de opvang 

aanmelden 

de brigade 

= een gevoel van angst en spanning 

= heel erg duur 

= iemand die zijn huis en alles achterlaat omdat er veel gevaar is 

= iemand die voor zijn werk anderen helpt 

= eromheen 

= zwaar 

= aan het werk gaan 

= plek om waar mensen hulp krijgen 

= zeggen dat je mee wilt doen 

= groep mensen die samen aan het werk gaan 

 
 
 

  

klassikaal/ 
drietallen 
 

 

Tekst lezen en de betekenis van moeilijke woorden vinden 
 
Laat op de wereldkaart of wereldbol zien waar Venezuela ligt en waar 
het ligt ten opzichte van Nederland. De leerlingen werken in drietallen. 
Ze bespreken samen de onbekende woorden en bepalen wat de goede 
antwoorden op de vragen zijn. Ook geven ze aan of de strategieën 
geholpen hebben om de betekenis van de moeilijke woorden te 
achterhalen. 
 
Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

drietallen/ 
individueel 

een wie-wat-
waarschema 

Sleutelschema: Een wie-wat-waar schema maken 
 
De leerlingen bespreken in groepjes de vragen in het schema. Ze 
zoeken de antwoorden op in de tekst en vullen die in het schema in.  
 
Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
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. 
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drietallen/ 
klassikaal 

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

 
klassikaal 

Maak een poster voor de actie van de Flash Brigade (extra 
opdracht) 
 
De leerlingen maken in groepjes een poster voor de Flash Brigade. 
Deze posters kunnen in de school opgehangen worden om aan 
iedereen duidelijk te maken dat jullie met de Flash Brigade in actie 
komen om geld op te halen voor Venezuela.  
Laat de leerlingen de posters mooi en opvallend versieren. Geef de 
posters een mooi plekje in de school.  
 

 
 
 

 

 
 
4. A. een gevoel van angst en spanning 
5. A. heel erg duur 
6. C. iemand die zijn huis en alles achterlaat omdat er veel gevaar is 
7. C. iemand die voor zijn werk anderen helpt 
8. A. eromheen 
9. C. zwaar 
10. A. aan het werk gaan 
 

 
 

Wie hebben heel veel hulp nodig?  mensen in Venezuela 

Wat hebben die mensen nu vooral nodig?  voedsel en medicijnen (+ onderdak) 

Waar ligt Venezuela? in het noorden van Zuid-Amerika 

Hoeveel kinderen zijn er gevlucht?  460 duizend kinderen  

Waar zijn de Venezolanen heen gevlucht?  naar omringende landen (zoals Colombia, 
Brazilië, Peru, Ecuador en de eilanden 
Aruba en Curaçao) 
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Wat doet de Flash Brigade? lege flessen inzamelen en die inleveren bij 
de supermarkt en het geld geven aan het 
Rode Kruis 

Welk speciaal rekeningnummer is er voor 
mensen in Venezuela?  

Giro 5125 

  

 
1. C. Vluchtende Venezolanen hebben hulp nodig  
2. …omdat (twee van deze redenen) 

er armoede is; er onrust is; er te weinig medicijnen zijn; er te weinig voedsel is 
3. noodhulp bestaat uit onderdak, medicijnen en voedsel 
4. D. de hulpverleners (r. 22) 
5. de school aanmelden op de website www.rodekruis.nl/flashbrigade.  
6. Eigen antwoord.  
 

 
 

     h     v        

     u     l        

  a   l     u        

 b a r  p     c        

  n   v     h        

  m   e     t   o     

  e  b r i g a d e  o n r u s t 

o  l   l     l   b     

p  d   e  o m r i n g e n d   

v  e   n     n   t     

a a n  d e  s l a g  g a a n   

n     r        a     

g             l     

             b     

             a     

             a     

             r     

 
 Met de letters kun je het volgende woord maken s t a t i e g e l d 

10 

1 2
 

8 

4 

6 7 

9 

3 

5 

http://www.xxx/

