Nieuwsbegrip Extra over veteranen (2022)
opdrachten niveau B

Actief lezen
1. Kijk naar de tekst. Let op de titel, de kopjes en de foto.
Waar gaat de tekst over, denk je?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Heb je al wel eens gehoord van de Invictus Games? Wat weet je er zelf al van?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Lees de uitleg.

Je gaat nu de tekst actief lezen. Maak aantekeningen in de kantlijn van de tekst.
Onderstreep of markeer in de tekst de woorden die je niet kent of moeilijk vindt.

4. Bespreek in je groepje steeds elk stukje tekst dat jullie actief hebben gelezen. Bespreek
ook de woorden die jullie onderstreept of gemarkeerd hebben,
Lees dan de sleutelvraag/sleutelvragen bij elk stukje tekst en beantwoord die
samen.
5. Bedenk na het beantwoorden van de sleutelvragen met je groepje nog twee vragen over
de tekst:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Geef jullie vragen aan een ander groepje. Kan dit groepje een antwoord geven op jullie
vragen?
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opdrachten niveau B

Sleutelvragen
Groepje van: ___________________________________________________________
Leesdoel: Na het lezen van de tekst kun je (aan iemand anders) vertellen: wat de Invictus
Games zijn en wie ze bedacht heeft, waar ze dit jaar worden gehouden en waarom het
belangrijk is dat deze Games worden gehouden.
Tijdens het lezen
Inleiding

1. Wat zijn de Invictus Games?

Onoverwonnen

2. Wat betekent de naam Invictus Games en waarom heten
de Games zo?

Prins Harry

3. Wat heeft prins Harry met de Invictus Games te maken?
4. Waarom zijn de Invictus Games bedacht?

Durven en doorzetten

5. Waarom vertelt Jacques Ooms over een van de sporters
die meedoen aan de Invictus Games? Wat wil hij hiermee
duidelijk maken?
6. Wat is het belangrijkste (waar gaat het om) bij de
Invictus Games?

Niet alleen

7. Waarom mogen de deelnemers twee vrienden of
familieleden meenemen naar de Invictus Games?

Na het lezen
8. Niet alleen vrienden en familie mogen komen kijken naar de Invictus Games. Voor de
wedstrijden zijn ook kaarten te koop. Zou jij in het publiek willen zitten bij de Invictus
Games? Vertel er ook bij waarom wel of niet.
Noteer hier de antwoorden op de sleutelvragen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Nieuwsbegrip Extra over veteranen (2022)
opdrachten niveau B

Een weetjesschema maken
In de tekst staan veel weetjes. Een weetje is iets wat je geleerd hebt uit de tekst. Een
weetje kan interessant zijn, maar ook gewoon leuk.
Een voorbeeld van een weetje uit de tekst is bijvoorbeeld: Aan de Invictus Games doen
vijfhonderd militairen uit twintig landen mee. Of: De Invictus Games vinden dit jaar plaats in
Den Haag.
Hieronder zie je de gouden Invictus-medaille van de eerste Games in 2014.
Schrijf rondom deze medaille zes weetjes. Als je nog meer weetjes wilt opschrijven, dan
mag je die zelf bij de medaille schrijven.
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Vragen over de tekst beantwoorden
1. In regel 13-14 staat: Het symboliseert de vechtlust van de gewonde militairen.
Wat betekent symboliseren?
A. aanvallen
B. nadoen
C. uitbeelden
D. verzinnen
2. In regel 14 staat: Het laat zien wat je, ondanks je verwondingen, kunt bereiken.
Wat betekent ondanks?
A. het gaat niet lukken, omdat er schade is
B. met weinig moeite, het gaat vanzelf
C. het gebeurt toch, hoewel er tegenwerking is
D. zonder dat je het weet, je hebt het niet door
3. a. De Invictus Games worden dit jaar voor de vijfde keer gehouden.
Waar en wanneer werden de vorige vier Invictus Games gehouden?
Schrijf op in de juiste volgorde:
jaartal

plaats en land

2022

Den Haag, Nederland

b. Kijk in je schema waar de eerste Invictus Games werden gehouden. Waarom werden
ze juist in die stad gehouden, denk je?
______________________________________________________________________
4. In regel 26-28 staat: De deelnemers aan de Invictus Games doen niet mee omdat ze
uitblinken in een sport.
Wat betekent in iets uitblinken?
A. door samen te werken iets oplossen
B. ergens heel erg goed in zijn
C. ergens over fantaseren
D. iets voor de eerste keer doen
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5. In regel 31 staat: Inmiddels durft hij zich al door een bekende van en naar de training
te laten rijden. Welk woord kun je in plaats van inmiddels zetten?
A. Daarom
B. Gedeeltelijk
C. Ondertussen
D. Tegelijkertijd
6. Stel je voor dat een veteraan die deelneemt aan de Invictus Games mag interviewen.
Wat zou je hem of haar willen vragen? Bedenk drie vragen en schrijf ze hieronder op.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Wat vind jij ervan dat de Invictus Games zijn bedacht? En wat vind je ervan dat ze nu in
Nederland worden gehouden? Leg ook uit waarom je dat vindt.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Zitvolleybal spelen of een spandoek maken (extra opdracht)
Luister naar je meester of juf of jullie opdracht 4A of opdracht 4B gaan doen.

4 A: Zitvolleybal spelen
Een van de sporten die op de Invictus Games wordt gespeeld is zitvolleybal. Zitvolleybal lijkt
op volleybal. Alleen staan de sporters niet rechtop, maar zitten ze tijdens de wedstrijd.
Je gaat nu met de klas zitvolleybal spelen. Luister naar je meester of juf. Hij of zij legt de
spelregels uit.

4 B: Een spandoek maken
In de tekst heb je gelezen dat het publiek bij de Invictus Games heel belangrijk is voor de
deelnemers.
Bij deze opdracht maak je met een groepje een spandoek om de veteranen die meedoen
aan te moedigen.
Bedenk een mooie, pakkende zin om de sporters te steunen.
_________________________________________________________________________
Schrijf deze zin nu op een groot vel papier. Gebruik grote letters en duidelijke kleuren,
zodat goed te zien is wat op jullie spandoek staat. Hang jullie spandoeken op in de klas.
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Oefenen met de woorden uit de tekst (extra opdracht)
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.
kies uit de volgende woorden:
atletiek - deelnemers - doorzetten - gewond - herstel - invictus medaille – militair – Londen - sport - veteranen
1. mensen die ergens aan meedoen noem je….

6. vrienden en familie helpen bij het …

2. een ander woord voor soldaat

7. … geeft de kracht om door te gaan

3. stad waar de eerste Invictus Games waren

8. een sport op de Invictus Games

4. de soldaten die meedoen zijn allemaal …

9. niet snel opgeven en doorgaan

5. soldaten die in het buitenland werkten

10. onoverwonnen in het Latijn

11. het gaat bij de Invictus Games niet om het winnen van een …
1

2

3

4
5

7

6

8
9

10

11

Welk woord kun je maken met de negen letters uit de dikomlijnde hokjes? ______________
Bedenk een mooie zin met dit woord:
_________________________________________________________________________
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