Groep 7/8 multimedia
Waar gaat de kaart over?

1.
2.
3.
4.
5.

Industriële revolutie
Radio Oranje
Hoe schreven mensen vroeger?
Krant in de klas
keuzekaart

Hoeveel
kinderen?

Hoeveel
Keer?

Verwerking?

1
2
1
2

2
3
2
3
1

werkblad
invulblad
werkblad
werkboekje
eigen keus

Planning:

Week 1

8 december
10 december

Week 2

4 januari

Week 3

12 januari

Week 4

21 januari

Week 5
Week 6

1 februari
8 februari

Opening thema in de klas
Ronde 1, instructie kaarten: Industriële revolutie, Radio
Oranje, de krant in de klas
Ronde 2, instructie kaarten: Industriële revolutie, Radio
Oranje, hoe schreven mensen vroeger?
Ronde 3: Industriële revolutie, Radio Oranje, Hoe schreven
mensen vroeger?
Ronde 4: de krant in de klas en hoe schreven mensen
vroeger?
Afmaken van de kaarten
Afmaken van de kaarten, voorbereiden presentaties

Kaart 1. Industriële revolutie

Armand

2

Wat moet ik weten?
Je kunt uitleggen wat een revolutie is
Je weet wanneer, waar en hoe de industriële revolutie begon
Je weet wanneer de industriële revolutie in Nederland begon
Je kunt een aantal soorten fabrieken noemen die in Nederland ontstonden
Je weet hoe de machines in de eerste fabrieken werden aangedreven
Je kunt enkele gevolgen noemen van de industriële revolutie
Je kunt de omstandigheden beschrijven van de fabrieksarbeiders
Je kunt uitleggen wat een vakbond is en wat hij doet
Je weet een aantal uitvindingen
Je weet wat kinderarbeid is en wat het kinderwetje van Samuel van Houten is
Je weet wie Alette Jacobs was en wat ze wilde bereiken voor de vrouwen
Waar kan ik het vinden?
Boeken op de boekentafel
Infoboekje Industriële revolutie 1 en 2
http://www,schooltv.nl/video/histoclips-afl-8-de-industriele-revolutie
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071107_indusrevu03
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120530_ontdekkingen02
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120530_ontdekkingen03
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_aletta02
Welke vorm moet het krijgen?
Je maakt de werkbladen m.b.v. de informatieboekjes.

Kaart : 2 Radio Oranje

Wouter

3

Wat moet ik weten?
Je weet wanneer de 2de wereldoorlog was
Je weet vanuit welke plaats de nieuwsberichten voor de oorlog werden uitgezonden.
Je weet in welke jaren Radio Oranje uitzond en vanuit welke plaats.
Je weet waarom Radio Oranje uitzond.
Je weet wie Koningin Wilhelmina is.
Je weet wat de Duitsers deden tegen het luisteren naar Radio Oranje.
Je weet wat censuur en propaganda betekend.
Je weet vanwaar het nieuws na de oorlog werd uitgezonden.
Waar kan ik het vinden?
Infoboekje over Radio Oranje
Boeken van de boekentafel
https://schooltv.nl/video/gezichten-van-vrijheid-radio-oranje/#q=radio%20oranje
https://wikikids.nl/Radio_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Oranje
Welke vorm moet het krijgen?
Je maakt het invulblad.

Kaart 3 Hoe schreven….

Brenda

2

Wat moet ik weten?
Je weet wat te vertellen over het beeldschrift en wanneer het gebruikt werd
Je weet wat te vertellen over het spijkerschrift en wanneer en door wie het
gebruikt werd
Je weet wat te vertellen over hiëroglyfen en wanneer en door wie het gebruikt werd
Je weet wat te vertellen over het ontstaan van het alfabet
Je weet welk alfabet wij gebruiken
Je weet wat te vertellen over het schrijven van boeken in de Middeleeuwen
Je weet waar de kleitablet, papyrus, perkament van gemaakt zijn en waar ze
voor gebruikt werden
Je weet wat Champollion ontdekte op de Steen van Rosetta
Je weet wanneer de boekdrukkunst is uitgevonden en door wie.
Waar kan ik het vinden?
Boeken van de bibliotheek
Informatieboekje Het Schrift Hier staat alle basisinformatie in.
Welke vorm moet het krijgen?
Je hebt twee knipvellen nodig en twee vellen papier op A-4 formaat Je kunt dit
afhalen bij je eigen leerkracht als je het infoboekje gelezen hebt.
Je gaat een boekje maken. Je vouwt de twee blanco vellen papier dubbel met een
scherpe vouwrand. Je hebt nu een boekje op A-5 formaat. Als het boekje af is, slaan
we er twee nietjes in.
Je knipt de tekstjes en de plaatjes uit en je plakt ze in de volgorde van de tijd in het
boekje. Dus het oudste eerst.
Je voert ook de opdrachten uit die bij sommige tekstjes staan.
Op het voorste blad maak je de kaft met een titel en je naam.

Kaart 4. De krant

Joyce

3

Wat moet ik weten?
Je weet dat er verschillende kranten zijn die er allemaal verschillend uitzien.
Je kunt een aantal kranten bij naam noemen.
Je kunt verschillende rubrieken uit een krant noemen.
Je weet wat een regiokrant is en je kunt er één noemen.
Je weet wanneer de eerste krant verscheen.
Je weet wat vrijheid van drukpers, persvrijheid is.
Je kunt een artikel schrijven over iets dat in jouw omgeving is gebeurd.
Je weet wat de 5 W’s zijn.
Je weet wat een opinie en een forum is.
Je weet wat de Digitale krant is en wat deze krant met een “gewone krant te maken
heeft.
Waar kan ik het vinden?
Diverse kranten
Informatieboekje
Boeken uit de bibliotheek
Schooltv: https://schooltv.nl/video/kranten-hoe-maken-ze-dieeigenlijk/#q=de%20krant
Welke vorm moet het krijgen?
Je maakt met zijn tweeën de voorpagina van een krant. Op de voorpagina verwerk je
de doelen (wat moet ik weten). Bij een voorpagina horen: de naam van de krant,
verschillende artikelen, foto’s, weerbericht en dergelijke.
Keuzekaart

Kaart : 5 De ruimte
in

2

Wat moet ik weten?
Je weet wat een satelliet is.
Je weet hoe ze de ruimte worden in gebracht
Je weet waarvoor de satellieten gebruikt worden
(noem er minstens 4)
Je weet wanneer de eerste satelliet de ruimte in ging en kunt vertellen hoe hij eruit
zag.
Je weet wat een satelliet ongeveer kost
Waar kan ik het vinden?
Informatieboekje (hier staat alles in) of onderstaande websites
Leerwereld, zoek op “satelliet”. Kijk bij tabblad websites
Internet

Welke vorm moet het krijgen?
De vorm is vrij, je maakt in een werkmoment een verwerking over het onderwerp
satellieten

