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Handleiding Extra les Nieuwsbegrip over Zomerpretpakket niv. A 
 

 
Deze les is ontwikkeld samen met Nationaal Fonds Kinderhulp 
om kinderen bewust te maken van het feit dat er in Nederland 
ruim 300 000 kinderen zijn die in armoede opgroeien. Meer 
informatie over kinderen die in armoede opgroeien is 
bijvoorbeeld te lezen in een stuk van het CBS 
file://hglvs34/USERS$/digro/Downloads/2019ST03%20Armoed
erisico%20in%202017%20toegenomen.pdf Nationaal Fonds 
Kinderhulp biedt al sinds 1959 financiële ondersteuning aan 
kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar, 

voornamelijk op de volgende gebieden: 
• Ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus, sport, zwemlessen, eenvoudige laptop of 
ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal) 
• Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, deelname kamp) 
• Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding, bril) 
• Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie, beugel) 
Deze zomer verspreidt Nationaal Fonds Kinderhulp 5000 Zomerpretpakketten om 
kinderen die in armoede opgroeien een leuke zomervakantie te bieden. Meer weten over 
Nationaal Fonds Kinderhulp en de Zomerpretpakketten? Kijk op 
www.kinderhulp.nl/zomerpret.  
 
Lesoverzicht 

Onderwerp Zomerpretpakketten van Nationaal Fonds Kinderhulp 
Opdracht 1 Tekst lezen en aangeven wat belangrijk is 
Opdracht 2 Een tekstschema maken  
Opdracht 3 Een stukje over de tekst schrijven 
Opdracht 4 Vragen beantwoorden over de tekst 
Opdracht 5 Samen leuke dingen doen in de zomer (extra opdracht 1) 

Opdracht 6 Oefenen met de woorden uit de tekst (extra opdracht 2) 

Clib-score Functioneringsniveau begrijpend lezen M5-E5 
 

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 mogelijk gemaakt door financiering van de externe opdrachtgever. 
De inhoud van de lessen wordt echter ontwikkeld door en valt volledig onder verantwoording van de 
Nieuwsbegripredactie. 
 

Extra les! 

file://hglvs34/USERS$/digro/Downloads/2019ST03%20Armoederisico%20in%202017%20toegenomen.pdf
file://hglvs34/USERS$/digro/Downloads/2019ST03%20Armoederisico%20in%202017%20toegenomen.pdf
http://www.kinderhulp.nl/zomerpret
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Voor elke leerling: 
● de tekst Iedereen een te gekke zomer! (niveau A); 
● bijbehorende opdrachten voor niveau A; 
● voor abonnees van Nieuwsbegrip: het stappenplan met woordhulp (op de website bij 

Basismateriaal, tabblad Stappenplannen). 
Woordenschat (NB met deze woorden zijn geen online oefeningen beschikbaar): 
 
ruim 

onbetaalbaar 

opgroeien 

buitengesloten 

de jongere 

gelijk zijn 

boordevol 

komende 

glimmen 

dankzij 

= iets meer dan 

= te duur 

= groot worden 

= niet mee mogen doen  

= iemand van ongeveer 12 tot 25 jaar 

= dezelfde dingen kunnen en mogen 

= helemaal gevuld met 

= volgende 

= heel gelukkig kijken 

= door 

 
 

  

klassikaal/ 
drietallen 
 

 

Tekst lezen: wat is belangrijk? 
1. De leerlingen bekijken de buitenkant van de tekst (de titel, 
tussenkopjes en het plaatje) en voorspellen het onderwerp van de 
tekst. 
2. De leerlingen lezen de tekst een eerste keer en schrijven een * bij 
de tekst als zij belangrijke informatie tegenkomen. 
3. Lees en bespreek gezamenlijk de uitleg. Doe hardop denkend voor 
hoe u uit de tekst de belangrijkste informatie selecteert en in het kort 
navertelt. 
 

drietallen/ 
individueel 

tekstschema 

Een tekstschema invullen  
De leerlingen lezen de tekst nu nog een keer en onderstrepen de 
belangrijke informatie in de tekst.  
Na het lezen vullen de leerlingen het tekstschema in. Zij kiezen 
telkens de informatie die het beste bij dit stukje tekst past. 
 
Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
individueel/ 
drietallen 

Zelf een stukje over de tekst schrijven 
De leerlingen gaan nu zelf een stukje over de tekst schrijven. Ze 
schrijven het stukje om de leerlingen van de andere klassen iets te 
vertellen over kinderen die in armoede opgroeien en in de 
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 zomervakantie zich vaak eenzaam voelen. Ze vertellen ook iets over 
het Nationaal Fonds Kinderhulp en het Zomerpretpakket. Deze 
opdracht dwingt de leerlingen de belangrijkste dingen uit de tekst kort 
op te schrijven. Het gaat dus om samenvatten. Laat de leerlingen in 
drietallen de vragen beantwoorden. Bespreek de teksten klassikaal 
na. Bespreek ook de manieren die bedacht zijn om ervoor te zorgen 
dat zoveel mogelijk andere kinderen de tekstjes kunnen lezen.  
Misschien kunnen ze een schoolkrant maken? Of een nieuwsbrief? Of 
misschien kunnen ze op de website van de school geplaatst worden?  
En wat zouden ze hierover kunnen vertellen vanavond thuis aan tafel? 
 
Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
drietallen/ 
klassikaal 

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

 
klassikaal/ 
individueel 

Samen leuke dingen doen in de zomer (extra opdracht 1) 
De leerlingen bedenken in groepjes dingen die zij zouden kunnen 
doen om ervoor te zorgen dat een kind dat in de zomer misschien niet 
allerlei leuke dingen kan doen, tóch ook een heel leuke zomer heeft. 
Doel is dat leerlingen zich ervan bewust worden dat er kinderen zijn 
die thuis zitten en het leuk zouden vinden om misschien met hen 
samen iets leuks te gaan doen. Wat zouden zij zelf leuk vinden als zij 
in die situatie zaten?  
 
Bespreek klassikaal de bedachte activiteiten. U kunt dat op 
verschillende manieren doen.  
Bijvoorbeeld door alle activiteiten op briefjes te schrijven en in een 
grote pot te gooien: de leuke zomerideeënpot. Om beurten kunnen 
leerlingen een briefje eruit pakken en voorlezen.  
De activiteiten kunnen ook op grote vellen papier worden geplakt en 
opgehangen worden op verschillende plakken in de school zodat 
iedereen leuke tips heeft voor in de zomer.  
Ze kunnen ook in dezelfde schoolkrant of nieuwsbrief worden gezet 
waar ook de stukjes tekst in komen. Of op de website bij de stukjes 
tekst. 

 
drietallen/ 
klassikaal 

Oefenen met de woorden uit de tekst (extra opdracht 2) 
De leerlingen maken de woordpuzzel in drietallen. Bespreek de 
opdracht klassikaal. Hebben de leerlingen de oplossing gevonden? 
Welke mooie zinnen zijn er met dit woord bedacht?  
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Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
 

 
 
 

 
 

 

Iedereen een te gekke zomer 
 
 
Ruim 300 
duizend 
kinderen in 
armoede 
 
 

 
• voor hun ouders zijn sommige dingen onbetaalbaar 

 
• zomervakantie is vaak eenzaam, want anderen zijn op vakantie 
 
• geen leuke vakantieverhalen en -avonturen 
 

Nationaal 
Fonds 
Kinderhulp 
 

 
• kinderen in armoede in Nederland helpen 
 
• helpt met dingen die geld kosten 
 
• alle kinderen moeten mee kunnen doen en een mooie toekomst 

hebben  
 

Een pakket 
vol zomer-
avontuur 
 

 
• Zomerpretpakket boordevol leuke zomerspullen 

 
• een leuke zomer voor alle kinderen 
 
• komende zomer 5000 pakketten 
 

Voor het eerst 
naar de 
bioscoop 
 

 
• Taiza kreeg een Zomerpretpakket 
 
• Taiza groeit op in armoede 
 
• dankzij Zomerpretpakket een leuke zomer 
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Iedereen een te gekke zomer! 
 
Het is bijna zomervakantie! Maar de zomervakantie is niet voor alle kinderen  
 
een feest. Voor kinderen die in armoede leven is de zomervakantie vooral heel lang.  
 
Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt deze kinderen. 

Nationaal Fonds Kinderhulp 
 
Het Nationaal Fonds Kinderhulp wil kinderen helpen die in Nederland in armoede leven.  
 
Kinderhulp helpt hen met dingen die geld kosten. Zoals spullen voor school of  
 
een dagje uit. Want Kinderhulp wil dat alle kinderen mee kunnen doen en een mooie  
 
toekomst kunnen hebben. 
 
 

Een pakket vol zomeravontuur 
 
Het Nationaal Fonds Kinderhulp deelt Zomerpretpakketten uit. 
 
Een Zomerpretpakket zit boordevol leuke zomerspullen. Met zo’n pakket 
 
hebben ook kinderen die in armoede opgroeien een leuke zomer.  
 
De komende zomer deelt Kinderhulp 5000 Zomerpretpakketten uit. 
 

Ruim 300 duizend kinderen in armoede 
 
Sommige kinderen kunnen niet sporten, en niet naar muziekles  
 
of geen dagje naar de dierentuin. Dat soort dingen zijn voor hun ouders 
 
onbetaalbaar. Deze kinderen groeien op in armoede. 
  
Voor hen is de zomervakantie vaak eenzaam, want anderen zijn op vakantie of een  
 
dagje uit. En als ze terug op school zijn, hebben ze geen leuke vakantieverhalen. 
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1. Andere kinderen zijn vaak op vakantie of een dagje uit. Ze zijn dan alleen.  
2. C. groter worden 
3. dingen doen die geld kosten, zoals spullen voor school kopen, zwemles betalen, een 

bril kopen, een dagje uit betalen, een Zomerpretpakket geven 
4. C. in het jaar 2019 
5.  A. ze keek heel erg gelukkig 
6.  Eigen antwoord.  
 

 
 

1  b u i t e n g e s l o t e n       

2     o n b e t a a l b a a r      

3       r u i m            

4         g e l ij k  z ij n     

5        d a n k z ij         

                      

6          s            

7         o p g r o e i e n     

8       k o m e n d e         

9  b o o r d e v o l            

10   d e  j o n g e r e          

11          n            

 

Voor het eerst naar de bioscoop 
 
Taiza groeit op in armoede. Taiza kreeg zo’n Zomerpretpakket. Daarmee kon ze allerlei  
 
leuke dingen doen die zomer. Ook haar moeder was blij met het Zomerpretpakket.  
 
Want dankzij het Zomerpretpakket had Taiza een leuke zomer. 
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