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Handleiding Extra les Nieuwsbegrip over de Dag van de Aarde –  

niveau A 
 

 

Deze les is ontwikkeld samen met Disney Channel. Earth Day (de 

Dag van de Aarde) is een jaarlijks terugkerend evenement op 22 

april waar wereldwijd aandacht voor is en die wereldwijd gevierd 

wordt. De dag heeft als doelstelling de bewustwording van ons consumentengedrag en 

de invloed hiervan op de aarde. Disney Channel is een campagne gestart rondom Earth 

Day met als boodschap: Samen zorgen we voor de aarde.  

De campagne is erop gericht om kinderen te informeren over het milieu maar vooral ook 

om hen duidelijk te maken wat ze zelf kunnen doen om het milieu te verbeteren door 

bijvoorbeeld rommel op straat op te ruimen, zuinig te zijn met water en 

met elektriciteit.  

Voor een leuk filmpje over de Dag van de Aarde klikt u op de link 

https://youtu.be/4endXfoXDEU of scant u deze QR-code:  

Winactie! Win een regenton voor op school!  

Er kan een exclusieve Disney Channel-regenton worden gewonnen voor de school door 

mee te doen met de Dag van de Aarde-BINGO en een foto van de volle bingokaart voor 7 

mei te mailen naar info@disney.nl. In opdracht 6 leest u meer over deze BINGO. 

 
Lesoverzicht 

Onderwerp De Dag van de Aarde 

Lesdoel De leerlingen lezen de tekst actief aan de hand van sleutelvragen. Ook maken 

ze een oorzaak-gevolgschema bij de tekst en beantwoorden ze vragen over 

mogelijk onbekende woorden uit de tekst. Tot slot kunnen de leerlingen een 

poster maken en een woordpuzzel invullen. 

Leesdoel De leerlingen kunnen vertellen wat de Dag van de Aarde is en wat er op die 

dag gedaan wordt. Ook weten ze wat ze zelf voor de aarde kunnen doen. 

Opdracht 1 Tekst actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 

Opdracht 2 Sleutelschema: een oorzaak-gevolgschema invullen 

Opdracht 3 Vragen over betekenissen van woorden beantwoorden 

Opdracht 4 Een poster maken (extra opdracht 1) 

Opdracht 5 Oefenen met de woorden uit de tekst (extra opdracht 2) 

Opdracht 6 Zelf de aarde helpen – Dag van de Aarde-BINGO (extra opdracht 3) 

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! 

https://youtu.be/4endXfoXDEU
mailto:info@disney.nl
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Voor elke leerling: 

● de tekst Dag van de Aarde (niveau A); 

● bijbehorende opdrachten voor niveau A; 

● voor abonnees van Nieuwsbegrip: de strategiekaart Ophelderen van 

onduidelijkheden en de woordhulp (op de website bij Basismateriaal). 

Woordenschat (Let op, met deze woorden zijn geen online oefeningen 

beschikbaar): 

 
de waarde 

de invloed 

uitputten 

aanvullen 

bedreigd 

het klimaat 

de wetenschapper  

de elektriciteit 

vervuilen 

energie gebruiken 

= hoe belangrijk iets is 

= wat er door iets of iemand gebeurt 

= het helemaal opmaken 

= zorgen dat er weer genoeg van is 

= als er nog maar heel weinig van zijn 

= het weer dat bij een land of streek hoort 

= iemand die voor zijn beroep uitzoekt hoe dingen werken of zijn 

= de stroom 

= vuil maken 

= bijvoorbeeld gas, water en licht gebruiken 

 

  

 

Toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Introduceer het onderwerp klassikaal met behulp van de 

digibordtool. Wat weten de leerlingen van het onderwerp? Wat 

verwachten ze in de tekst te lezen? 

• Vraag de leerlingen welk leesdoel ze hebben (of geef ze het 

gegeven leesdoel) en bespreek de uitleg. Wijs de leerlingen zo 

nodig op de strategiekaart Ophelderen van onduidelijkheden. 

• Groepjes II en III werken (indien mogelijk) in drietallen met de 

tekst, het werkblad Actief lezen met de sleutelvragen en vullen 

Actief lezen en sleutelvragen 

In de basislessen van Nieuwsbegrip ligt de nadruk op het onderdeel Actief lezen. Onder actief 

lezen verstaan we het lezen van de tekst in drietallen, waarbij leerlingen in interactie met elkaar 

bespreken waar de tekst over gaat. Hierbij zijn ze gericht op de inhoud. Bij het actief lezen is het 

de bedoeling dat de leerlingen voorspellen, onduidelijkheden ophelderen en zelf vragen stellen. 

Hiervan maken ze notities op het werkblad Actief lezen. De sleutelvragen stimuleren leerlingen 

om verbanden te doorzien, afleidingen te maken en de tekst samen te vatten. Deze activiteiten 

zijn erop gericht de leerlingen te ondersteunen in het vormen van een mentaal plaatje van de 

tekst.  
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daarna het oorzaak-gevolgschema in (opdracht 2). Bij opdracht 3 

beantwoorden de leerlingen vragen over woorden uit de tekst. 

• Begeleid zelf groep I. Maak gebruik van de modeltekst, de 

sleutelvragen en de hulpvragen. De leerlingen kunnen daarnaast de 

strategiekaart Ophelderen van onduidelijkheden gebruiken. Laat de 

leerlingen na verlengde instructie zelf werken aan opdracht 2 en 3. 

Opdrachten 4 en 5 zijn extra opdrachten. Bedenk welke van deze 

opdrachten u kiest (mag uiteraard ook allemaal).  

• Nabespreking: ga na of lesdoel en leesdoel bereikt zijn. Laat 

leerlingen eventueel zelf hun antwoorden controleren en bespreek 

waar de leerlingen moeite mee hadden.  

• Neem de werkbladen Actief lezen eventueel in om inzicht te krijgen 

in het werk van de verschillende groepjes. 

 

klassikaal/ 

drietallen 

 

 

De tekst actief lezen 

1. Introduceer het onderwerp klassikaal. Gebruik eventueel de  

digibordtool. Wat weten de leerlingen over de aarde? Wat zou de 

Dag van de Aarde kunnen zijn? Wat verwachten ze in de tekst te 

lezen? 

2. Geef uitleg over de werkwijze bij Actief lezen (lesdoelen, zie 

toelichting). Vertel ook wat het leesdoel is. 

3. Leesdoel: De leerlingen kunnen vertellen wat de Dag van de 

Aarde is en wat er op die dag gedaan wordt. Ook weten ze wat ze 

zelf voor de aarde kunnen doen. 

4. Werk klassikaal of in groepjes bij het lezen van de tekst. Maak 

gebruik van onderstaande modeltekst, de sleutelvragen en de 

hulpvragen. 

5. Leerlingen gaan verder zelfstandig aan de slag. Bespreek 

klassikaal de antwoorden op de sleutelvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelen van de inleiding met betrekking tot actief lezen en ophelderen van onduidelijkheden: 

 

1. Begin met het lezen van de titel en inleiding van de tekst. Zeg bijvoorbeeld: Ik ga nu hardop 

voordoen hoe ik de tekst actief lees. De titel van de tekst is: Dag van de Aarde. Wat de aarde is 

weet ik wel, dat is die grote bol waar wij op wonen. En er is dus een speciale Dag van de Aarde. 

Wat zou dat precies voor dag zijn? Daar lees ik vast meer over in de tekst. 

Ik ga nu de inleiding lezen: Elk jaar op 22 april is het de Dag van de Aarde. Dus deze dag is op 

22 april. En hij is er elk jaar. Wat zou er op deze dag gedaan worden? Op deze dag wordt op de 

hele wereld de schoonheid van de aarde gevierd. Dus het is eigenlijk een feestdag. 

‘Schoonheid’ heeft te maken met ‘mooi zijn’. Er wordt gevierd hoe mooi de aarde is. En dat wordt 

op de hele wereld gevierd. Ook denken mensen op deze dag na over de waarde van de 

aarde. ‘Waarde’ vind ik een moeilijk woord. Wat zou dat precies betekenen? Ik lees even een stukje 

verder. Misschien zie ik daar staan wat het woord betekent. Want de aarde is belangrijk voor 

ons, en voor de dieren en planten. Ah, dan zal ‘waarde’ wel betekenen ‘hoe belangrijk iets is‘. 

Dat zou ook wel kloppen in de zin: ‘Ook denken mensen op deze dag na over hoe belangrijk de  
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Sleutelvragen en hulpvragen  

Inleiding 

Sleutelvraag 1: Elk jaar op 22 april is het de Dag van de Aarde. Wat gebeurt er op deze dag? 

Noem twee dingen. 

Hulpvraag 1a: Lees regel 1-3 nog eens goed. 

Hulpvraag 1b: Let op het woord Ook in regel 2. Dat woord geeft aan dat er iets wordt opgesomd; er 

worden twee dingen gezegd die bij elkaar horen. Welke dingen over de Dag van de Aarde worden er 

gezegd? (verbanden) 

Hulpvraag 1c: Wat betekent het woord de waarde in regel 3? (ophelderen) 

 

Earth Day 

Sleutelvraag 2: Waarom hebben mensen de aarde nodig om te leven? Noem twee dingen. 

Hulpvraag 2a: Lees regel 10-12 nog eens. 

Hulpvraag 2b: Let op het woord bijvoorbeeld in regel 11. Daar wordt een voorbeeld gegeven van waarom 

we de aarde nodig hebben. Het woord zodat geeft aan waarom dat zo is. (verbanden) 

Hulpvraag 2c: Let op het woord En in regel 11. Dat woord geeft een opsomming aan. Na dit woord wordt 

het tweede voorbeeld gegeven. (verbanden) 

 

Natuur 

Sleutelvraag 3: Waarom moeten we goed voor de aarde zorgen en de natuur niet uitputten? 

Hulpvraag 3a: Lees regel 14-16 nog eens. Wat doen mensen met de aarde? Wat moet er daardoor 

gebeuren? 

aarde is’. En de aarde is dus belangrijk voor mensen, dieren en planten. Maar het gaat niet zo 

goed met de aarde. Waarom gaat het niet zo goed met de aarde? Wat is er aan de hand? Zou het 

misschien met de lucht om de aarde te maken hebben? Ik weet wel dat die niet altijd schoon is. Of 

zou het te maken hebben met de rommel die ik weleens om me heen op straat zie? Kunnen wij 

ervoor zorgen dat het weer beter gaat? Ik ben wel benieuwd wat er precies aan de hand is met 

de aarde. En of grote mensen en kinderen ervoor kunnen zorgen dat het weer beter gaat. Maar daar 

lees ik vast meer over in deze tekst! 

 

2.  Wat hebben jullie mij horen doen? Ik dacht hardop na over de tekst. Ik heb vragen gesteld  

tijdens het lezen. Ook kwam ik woorden tegen die ik moeilijk vond. Ik heb geprobeerd om erachter 

te komen wat die woorden betekenen. Bijvoorbeeld bij ‘schoonheid’ en ‘waarde’. Dat is handig, want 

zo ben ik er zelf achter gekomen wat die woorden betekenen. Daardoor snap ik de inleiding goed. 

 

2. Doe hetzelfde met de volgende stukjes of laat een van de leerlingen hardop denkend een stukje 

lezen. Bespreek tijdens het lezen onbekende woorden en vraag naar de vragen die de leerlingen 

hebben. Bespreek na elk stukje ook de sleutelvragen met de leerlingen. Er is ook een sleutelvraag 

na het lezen. 

 

De sleutelvragen vindt u hierna. Bij elke sleutelvraag staan ook hulpvragen of aanwijzingen. Gebruik 

deze alleen als ze relevant zijn voor de leerlingen. Als de leerlingen de sleutelvraag direct kunnen 

beantwoorden, is een hulpvraag waarschijnlijk niet nodig. Als bijvoorbeeld een onbekend woord al 

besproken is tijdens het hardop denkend lezen, dan is het niet nodig om dit woord nogmaals te 

bevragen.  
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Hulpvraag 3b: Wat betekenen de woorden uitputten en aanvullen in regel 16? (ophelderen) 

Hulpvraag 3c: Let op het woord want in regel 16. Na dat woord wordt uitgelegd waarom mensen ervoor 

moeten zorgen dat ze de natuur niet uitputten. (verbanden) 

 

Sleutelvraag 4: Waardoor komen er meer bedreigde dieren? 

Hulpvraag 4a: Lees regel 17-20 nog eens. Waar hebben dieren de bomen voor nodig? 

Hulpvraag 4b: Let op het woord daardoor in regel 20. In de zin voor dit woord staat waardoor er meer 

bedreigde dieren komen. (verbanden) 

 

Klimaat 

Sleutelvraag 5: Het wordt op aarde steeds warmer. Hoe komt dat, volgens wetenschappers?  

Hulpvraag 5a: Lees regel 25-26. Wat zeggen wetenschappers? 

Hulpvraag 5b: Wat willen mensen graag hebben? En hoe komen ze op andere plaatsen? Wat gebeurt er 

daardoor? Let op het woord Door in regel 29. In de zin die begint met dat woord staat wat er dan 

gebeurt. (verbanden) 

 

Wat kun jij doen?  

Sleutelvraag 6: Wie kan ervoor zorgen dat de aarde mooi blijft en dat je er fijn kunt leven? 

Hulpvraag 6a: Lees regel 31-35 nog eens. 

Hulpvraag 6b: Waarnaar verwijst het woord Daar in regel 34? (verbanden) 

Hulpvraag 6c: Wat betekent de energie in regel 35? (ophelderen) 

 

Na het lezen 

Sleutelvraag 7: Wat doe jij zelf al om goed voor de aarde te zorgen? 

  

          Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 

drietallen/ 

klassikaal 

oorzaak-

gevolgschema 

Sleutelschema: een oorzaak-gevolgschema invullen  

Laat de leerlingen in drietallen werken. Op basis van de tekst en hun 

eigen aantekeningen vullen zij oorzaken, gevolgen en oplossingen in 

het schema in. Bespreek de antwoorden klassikaal na. 

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 

drietallen/ 

klassikaal 

 

Ophelderen van onduidelijkheden 

Laat de leerlingen in drietallen de vragen over woorden in de tekst 

beantwoorden. Bespreek de antwoorden klassikaal na.  

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 

groepjes/ 

klassikaal 

Een poster maken (extra opdracht 1) 

Bespreek de opdracht. De leerlingen gaan in groepjes een poster 

maken over de Dag van de Aarde. Op de poster moet duidelijk 

worden wat deze dag inhoudt, welke problemen er zijn en hoe de 

leerlingen zelf goed voor de aarde kunnen zorgen. 
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Laat de groepjes na afloop hun poster presenteren aan de hele klas. 

Bespreek ook na hoe deze opdracht is verlopen. Geef de posters een 

plaats in de school. 

 

 

klassikaal/ 

drietallen 

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

Bespreek de opdracht. Vervolgens maken de leerlingen in drietallen 

de woordpuzzel. 

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 

 

klassikaal/ 

individueel 

Zelf de aarde helpen – Dag van de Aarde-BINGO (extra 

opdracht 3) 

Print de bingokaart van de Dag van de Aarde-BINGO (zie bijlage). 

Vertel dat in de tekst dingen staan die de kinderen zelf thuis kunnen 

doen. Weten ze nog welke genoemd zijn?  

Bekijk samen met de leerlingen het filmpje via deze link 

https://youtu.be/4endXfoXDEU of deze QR-code. Vraag 

de leerlingen wat de kinderen in het filmpje doen. Wat 

gebeurt er met de aarde als ze dat doen?  

Wijs de leerlingen op de laatste bladzijde van de opdrachten. Daar 

staat een bingokaart, dezelfde als die u heeft. Laat de leerlingen in 

drietallen een extra opdracht bedenken en die in het hokje met het 

vraagteken opschrijven. Vertel de leerlingen dat ze in de speelpauzes, 

maar ook thuis, de opdrachten van de bingokaart mogen doen.  

Winactie! Win een regenton voor op school!  

Aan de bingokaart is een winactie verbonden waarmee de school een 

exclusieve Disney Channel-regenton kan winnen. Bepaal een dag 

waarop u de bingokaarten verzamelt. Vul daarna de bingokaart van 

de groep in. Maak daar een foto van en mail die voor 7 mei naar 

info@disney.nl met als onderwerp Disney Channel Earth Day. Vermeld 

in de mail de naam van de school, uw groep en uw naam. 

 

 

https://youtu.be/4endXfoXDEU
mailto:info@disney.nl
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Werkblad Actief Lezen 

 

Groepje van: __________________________________________________________ 

 

Leesdoel: Na het lezen van de tekst weet ik __________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Aantekeningen bij de stukjes  

Noteer hieronder belangrijke informatie, onbekende woorden en eigen vragen. Schrijf ook de 

antwoorden van de sleutelvragen op.  

Inleiding 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 1: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Earth Day 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 2: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

Natuur  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 3: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 4: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Klimaat 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 5: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Wat kun jij doen?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 6: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Na het lezen 

 

Antwoord op sleutelvraag 7:  __________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Opdracht 1: Actief lezen 

 

Tijdens het lezen 

Inleiding 1. Elk jaar op 22 april is het de Dag van de Aarde. Wat 

gebeurt er op deze dag? Noem twee dingen. 

Op de hele wereld wordt de schoonheid van de aarde 

gevierd. Mensen denken na over de waarde van de 

aarde. 

Earth Day 2. Waarom hebben mensen de aarde nodig om te leven? 

Noem twee dingen. 

Bomen zorgen voor schone lucht, zodat mensen 

kunnen ademen. Mensen gebruiken planten en water, 

want dat is hun eten en drinken. 

Natuur 3. Waarom moeten we goed voor de aarde zorgen en de 

natuur niet uitputten? 

De aarde heeft tijd nodig om alles weer aan te vullen. 

 

4. Waardoor komen er meer bedreigde dieren? 

Er worden bomen gekapt en er kunnen niet zo snel 

weer nieuwe bomen groeien. Daardoor blijven er te 

weinig bomen over en hebben de dieren geen plek 

meer om te leven. 

Klimaat 5. Het wordt op aarde steeds warmer. Hoe komt dat, 

volgens wetenschappers? 

Wetenschappers zeggen dat dat door de mensen 

komt. Door de dingen die zij willen hebben en die ze 

doen vervuilt de lucht en warmt de aarde op. 

Wat kun jij doen? 6. Wie kan ervoor zorgen dat de aarde mooi blijft en dat 

je er fijn kunt leven? 

Iedereen, ook jij zelf. Je kunt bijvoorbeeld minder 

energie proberen te gebruiken. 

Na het lezen 

7. Wat doe jij zelf al om goed voor de aarde te zorgen? 

Eigen antwoord van de leerling. 
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Opdracht 2: Oorzaak-gevolgschema 

 

  
 

 

Opdracht 3: Woorden 

1. C. zorgen dat er weer genoeg van is 

2. A. als er nog maar heel weinig van zijn 

3. C. het weer dat bij een land of streek hoort 

4. B. iemand die voor zijn beroep uitzoekt hoe dingen werken of zijn 

5. vuil maken 

6. C. Probeer zuinig aan te doen met gas, water en licht.  
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Opdracht 5: Woordpuzzel 
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Bijlage bij opdracht 6: Bingokaart Dag van de Aarde-BINGO 

 


