Leerlingen zijn enthousiast
Marlon, Renate, Stephanie en Taco (groep 8) over Newswise:
‘Wij gebruiken op school ook Nieuwsbegrip. Ik vind het leuk dat de
meeste onderwerpen bij Newswise wat internationaler en minder
serieus zijn. De teksten zijn soms best moeilijk en vaak ken je
nog niet alle woorden. Gelukkig mogen we de opdrachten in duo’s
maken, dan is er altijd wel iemand die een woord wél kent.’
‘Elke les leer je nieuwe woorden en je wordt ook steeds handiger
met de leesstrategieën. Laatst hadden we bijvoorbeeld een tekst
over Halloween, waarbij we moesten samenvatten. Ik merk dat
ik een tekst beter begrijp als ik een samenvatting maak. En ik
onthoud dan ook beter wat ik gelezen heb.’

Newswise nu ook
voor bovenbouw
basisschool

Voordelen Newswise
• elke twee weken een nieuwe les
• uitbreiden woordenschat
• gericht oefenen met vijf leesstrategieën
• kant-en-klaar materiaal: teksten en oefeningen op drie niveaus
(A1, A2 en B1)
• vergroten van kennis van de wereld
• handige digibord-tool
• voorlees-tool
• links naar korte en begrijpelijke filmpjes
• minimale voorbereidingstijd
• zorgt voor doorgaande leerlijn po-vo.
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