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Het levenHet leven  
van eenvan een  

YouTuberYouTuber

Naam: ___________
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Zouden jullie de leerlingen van deze school willen helpen? We kunnen een YouTube video
voor ze maken en deze met ze delen. YouTube kan ondertiteling toevoegen waardoor ze ons

verstaan. Of spreekt er iemand uit de klas Engels, dan mag je de video ook in het Engels
maken. 

De vragen van de leerlingen:
1. Hoe is Nederland ontstaan? We hoorde iemand zeggen: "God created the world, but the Dutch made the
Netherlands" Wat bedoelen ze hiermee? 
2. Hoe is het weer in Nederland, hebben jullie seizoenen? Welke seizoenen hebben jullie en zijn ze heel verschillend?
3. Hebben jullie last van orkanen, aardbevingen of andere natuurrampen?
4. En even een andere vraag: eten jullie echt chocolade bij jullie ontbijt? 

Schrijf een verhalende tekst die je uiteindelijk kan gebruiken bij de video. Door het eerst als
verhaal te schrijven leer je meer over het onderwerp en kun je het beter vertellen in de video.
Dit zal ook je spiekbriefje zijn tijdens het maken van de video.
Om het verhaal wat leuker te maken willen we dat jullie letterlijk en figuurlijk taalgebruik
gebruiken in de video.

M
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atie

Mijn tekst: 
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Een verhalende tekst schrijven

Wat zijn de belangrijke dingen
die je aan de tekst moet
toevoegen?
Wat is het doel van de tekst en
wat wil je ermee bereiken?

Maak een plaatje van debelangrijke dingen in jehoofd. Wat zie, hoor, ruik,proef, voel, dacht, zei je?

Schrijf het verhaal in
een logische volgorde.
Gebruik hiervoor een
inleiding, kern en slot.

Let op! Gebruik niet steeds
hetzelfde stopwoordje
zoals toen, en , dus,
daarna, enz. 

Verdeel het verhaal in drie

stukken: inleiding, kern en slot.

Schrijf trefwoorden op voor elk

deel die je kunnen helpen bij het

schrijven van het verhaal.

Voeg eventueel
tekeningen toe aan
het verhaal om het
aantrekkelijker te
maken.

Neem de lezer mee in

jouw verhaal. Schrijf op

wat je bij belangrijke

momenten zag, rook,

voelde.

Bv: Ik hoorde de takken

knisperen en rook de geur

van zwavel in de verte.

Bekijk je werk nog een
keer. 
- Hoofdletters, punten
en komma's?
- Spelling
- Woorden toevoegen?
- Woorden weghalen?
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Mijn noodzakelijke vraag:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Onderzoek

Ik gebruik deze trefwoorden om online de juiste informatie te vinden:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 Bron
Op deze website heb ik de informatie gevonden: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Antwoord op mijn noodzakelijke vraag:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Zo heb ik de belangrijkste informatie uit de tekst gehaald:
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

IntroductieIntroductie

© 2022 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar.



© 2022 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar.

Mijn vragen voor de professional: (Geef de vragen een nummer zodat je het antwoord makkelijker
kan opschrijven.)

Antwoorden op mijn  vragen: (Gebruik de nummers bij de vragen om de antwoorden snel op te
kunnen schrijven. Bv: 1 = ...... 3= ...........)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

IntroductieIntroductie
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Deelvraag 1Deelvraag 1

Nieuwe informatie van
professional

Ons eindproduct voor dit project: 
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Deze sneltoetsen ga ik gebruiken:

Deelvraag 1Deelvraag 1



Deelvraag 1Deelvraag 1

1. Wat is een klimaatzone? 

   

Informatie gevonden op: [naam bron (website, boek, etc.)] Informatie gevonden door: [naam leerling] 

2. Wat is flora? Wat is fauna? 

   

Informatie gevonden op: [naam bron (website, boek, etc.)] Informatie gevonden door: [naam leerling] 

3. Wat is het verschil in flora en fauna in verschillende klimaatzones?  Noem het verschil tussen
twee klimaatzones. 

   

Informatie gevonden op: [naam bron (website, boek, etc.)] Informatie gevonden door: [naam leerling] 

4. Wat is het verschil in natuur in de verschillende seizoenen? Heeft de temperatuur iets te maken
met dit verschil? 

   

Informatie gevonden op: [naam bron (website, boek, etc.)] Informatie gevonden door: [naam leerling] 
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Dit onderdeel maak je online, gebruik dit document
alleen als het online niet werkt en jouw coach

goedkeuring heeft gegeven.



Deelvraag 1Deelvraag 1
5. Wat is een landschapzone? 

   

Informatie gevonden op: [naam bron (website, boek, etc.)] Informatie gevonden door: [naam leerling] 

6. Kies een land in Europa. Beschrijf het verschil in landschap tussen dit land en Nederland. 

   

Informatie gevonden op: [naam bron (website, boek, etc.)] Informatie gevonden door: [naam leerling] 
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Uniek
Onderwijs
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Leerdoel
Kijk naar de rubriek van dit project. Dit wil ik (nog) leren:

Zo zorg ik dat ik aan het doel blijf werken:

Dit is dus mijn leerdoel: (Beschrijf het in 1 zin.)

Zo ga ik aan het doel werken en dit is de datum dat ik mijn doel hoop te
behalen: (stappenplan en einddatum)

Zo kan ik controleren of ik mijn doel heb behaald:

Datum: _____________

Project: __________________________________

Einddatum:

Stappenplan:

1.
2.
3.
4.

Doel:

Wie helpt jou hierbij?

Materiaal: 

Deelvraag 2Deelvraag 2



Deelvraag 2Deelvraag 2
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Content planner
Reclame/
marketing

Content

Dagplanning:
07.00

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Aantal likes/
vieuws/abonnees die ik

nodig heb:

DAGPLANNING AANTAL LIKES/
VIEUWS/ABONNEES DIE IK

NODIG HEB:

CONTENT
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Deelvraag 2Deelvraag 2

Zoals je ziet spat hier de creativiteit
niet vanaf, kun je ons laten zien hoe

het beter kan?



Deelvraag 2Deelvraag 2
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Dit blad kun je gebruiken om aantekeningen te maken 



Deelvraag 3Deelvraag 3

Opdracht 2: Ons publiek voor ons YouTube kanaal:
Publiek:

We hebben voor dit publiek gekozen omdat: 
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Opdracht 1: Hoe verliep de samenwerking bij de reflectie?
Ik:

De groep: 
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Schrijf een leus 
of een oproep 

Hoe overtuig je mensen om jullie/jouw account te volgen? Schijf een
betogende tekst en krijg meer volgers: 

Gebruik de volgende
bladzijde om meer te

leren over het schrijven
van een betogende tekst.

Deelvraag 3Deelvraag 3



Voorbeelden van sterke
opsommingswoorden: 

bovendien 
zelfs 

helemaal 
bovenal 

niet alleen...maar ook vooral

Voorbeelden van
opsommingswoorden: 

daarnaast, eerst, uiteindelijk, ook,
daarna, allereerst, en het

belangrijkste, zowel ... als, verder,
bovendien, vervolgens, daarbij, in de

eerste plaats, niet alleen ... maar
ook, om te beginnen, vooral

In een betoog worden opsommingen gebruikt om je uitleg waarom je het met een stelling eens bent
in een duidelijke volgorde te zetten. Zo kan je de lezer overtuigen van jouw mening. Opsommingen
kan je in deze tekst herkennen aan: 
- Opsommingswoorden (met één en meer woorden, zoals: en, ten eerste, ten tweede). Bij een
betogende tekst hebben de opsommingswoorden vaak een volgorde. Je kunt de volgorde niet
veranderen. Je kunt niet beginnen met ten tweede als je ten eerste nog niet hebt gebruikt. Sommige
schrijvers beginnen met wat ze het belangrijkste vinden en anderen eindigen daar juist liever mee. 
- Gebruik van komma's. Een komma (,) wordt net zoals bij de biografie gebruikt om in opsommingen
het woordje 'en' te vervangen. Ook het opsommingswoord 'of' kan door een komma worden
vervangen. 
- Sterke opsommingswoorden. De schrijver gebruikt ook opsommingen waarmee hij een reden om
iets te vinden sterker maakt: "Bovendien is het veel gezelliger". Het woordje bovendien geeft aan
dat er iets bij komt. De volgorde is hier dus belangrijk, want het woordje bovendien kun je niet
voorop zetten. Het is altijd het laatste deel van een opsomming.
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Voorbeeld van een betogende tekst:

José is het niet eens met dat de juf bepaalt wie er naast elkaar zitten in de klas. Lees hoe zij
haar mening duidelijk maakt en uitlegt waarom zij dit vindt: 

Zelf kiezen naast wie je zit Ik vind dat je zelf mag kiezen naast wie je zit. Ik zal uitleggen
waarom. Ten eerste: je kunt beter leren als je naast je maatje zit. Je voelt je meer op je gemak,
je bent meer ontspannen en daardoor kun je beter nadenken. Ten tweede: je kunt beter
samenwerken met iemand die je kent en die je graag mag. Je durft te zeggen waar je het niet
mee eens bent. Je regelt de dingen die je moet doen gemakkelijk. Bovendien is het gezelliger.
José, groep 7

Klaar? Lees je tekst nog eens goed door en vraag je af of voor de lezer duidelijk is: 
 wat je mening is 
 wat je uitleg is om dit te vinden 
 of je met opsommingen en komma's de volgorde van belang duidelijk maakt

Bron: SLO

Deelvraag 3Deelvraag 3



Opdracht 4: Charette model

Het onderdeel waar ik feedback over wil hebben:

Feedback die ik gekregen heb:

  

  

  

  

  

  

  

Deelvraag 3Deelvraag 3
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1. Wat willen jullie bereiken met jullie product of idee?
2. Waarom is dit belangrijk?
3. Wie is jullie publiek?
4. Hebben jullie echt kritisch nagedacht over jullie idee?
5. Hoe kan het anderen helpen?
6. Is het uitvoerbaar? (Is het betaalbaar? Is het een idee dat mensen zullen begrijpen?)
7. Welke naam krijgt jullie kanaal?

Even stilstaan en nadenken over. (Als team maken)



PLAN
NING

PLAN
NING

Product/idee:

doel inspiratie

taken einddatum
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Deelvraag 4Deelvraag 4

Gebruik dit blad als logboek voor jullie product of idee.
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EindproductEindproduct

Aantekeningen:

Kritische vragen stellen:
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EindproductEindproduct

     

     

     

     

     

     

     

     

De presentatie was duidelijk.
Het onderdeel over het weer
duurde alleen wat lang

Naam: Sanne
Onderdeel: 3

1

2

3

4

5

6

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Voorbeeld:

Feedback op de presentatie.
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Feedback op de presentatie.
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EindproductEindproduct


