‘Newswise neemt docent veel werk uit handen’

Actuele en
aansprekende
aanvulling voor
het vak Engels
Tekst Ronald Buitelaar

‘What does sugar tax mean?’ De 22 meiden

Newswise is recent ontwikkeld aanvullend lesmateriaal

van vmbo kader klas 3 van vakcollege De

voor begrijpend lezen bij het vak Engels, met aandacht

Windroos in Gorinchem kijken hun docent
Engels, Gisela Kruiswijk, met vragende blik

voor woordenschat. De aanpak is gebaseerd op het

aan. Op het digitale bord staat een Engelse

razend populaire Nieuwsbegrip.

tekst geprojecteerd met als kop ‘Sugar tax’.
Gisela: ‘Denk aan wat je bij Nieuwsbegrip
geleerd hebt. Bij Newswise is het niet anders.
Kijk onderaan de tekst bij ‘words to help you’.
Het daar vermelde ’tax = money that you
have to pay to the government’ helpt de klas

Newswise, schreef zij zich in voor de pilotver-

goed te begrijpen.’ Gisela vindt dat het News-

strategieën: voorspellen, verbanden leggen,

verder op weg. Op vergelijkbare wijze wordt

sie en vroeg een proeflicentie aan. ‘We maken

wiseteam daar best goed in geslaagd is en

ophelderen van onduidelijkheden, vragen

de rest van de tekst klassikaal doorgelezen

al lang gebruik van Nieuwsbegrip en zien

dat het aan de leraar is om binnen de eigen

stellen en samenvatten. Tijdens het lezen

en geanalyseerd. Na een filmpje waarin

aan de toetsresultaten dat het een positieve

klas verder te differentiëren: ‘Als leerkracht

van de tekst gebruiken de leerlingen een

televisiekok Jamie Oliver met behulp van een

invloed heeft op de prestaties bij begrijpend

weet je hoe je leerlingen presteren en welke

stappenplan, de Step-by-Step Reading Guide,

kruiwagen vol suikerklontjes duidelijk maakt

lezen. Het afwisselende en actuele karakter

aanpak het beste bij hen past.’ Ter illustratie

waarin deze leesstrategieën verwerkt zijn. In

hoeveel suiker een basisschoolleerling in vijf

van de teksten spreekt de leerlingen enorm

pakt ze er geanonimiseerde toetsuitslagen

al het materiaal wordt Engels als voertaal ge-

jaar binnenkrijgt, gaat de klas groepsgewijs

aan. De keuze voor de Engelstalige versie van

bij waaruit blijkt dat de toetsscores van haar

hanteerd. Docenten kunnen suggesties voor

aan de slag met de opdrachten. Als Gisela

Nieuwsbegrip was dan ook snel gemaakt.’

leerlingen uiteenlopen van basis/kaderniveau

onderwerpen aandragen via de website(s) van

een extra blad uitdeelt met informatie over

Tijdens de pilotfase met Newswise merkte

tot havo en zelfs vwo+. Gisela: ‘Daarom ben

Newswise. Het lesmateriaal kan ook interna-

het aantal suikerklontjes per soort frisdrank,

Gisela hoe ingewikkeld het moet zijn om

ik altijd op zoek naar aanvullend lesmateriaal

tionaal worden gebruikt dankzij de Engelsta-

slaat de schrik sommige leerlingen om het

aansprekende inhoud te maken en tegelijk

en ben ik zo blij met Newswise. Het is niet al-

lige website.

hart: ‘Dat staat bij mij in de koelkast, dat koop

de teksten op het juiste niveau te schrijven.

leen aansprekend materiaal, maar het neemt

ik dus echt nooit meer.’

‘Klopt’, zegt Mignon van Hasselt, medewerker

me ook veel werk uit handen.’

Onderzoek & Innovatie en trainer Nieuwsbe-
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Interessant en begrijpelijk

grip/Newswise bij de CED-Groep. ‘De niveaus

Geschreven door native speaker

Newswise verschijnt iedere twee weken en

binnen een klas lopen vaak sterk uiteen.

De aanpak van Newswise is gebaseerd op de

omvat op twee niveaus informatieve teksten

Daarom bieden we teksten op twee niveaus

succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip, dat

met opdrachten over een actueel onder-

aan. Voor de verwerkingsopdrachten bij de

inmiddels op de meeste scholen in Nederland

werp. Het lesmateriaal is geschikt voor de

teksten hebben de leerlingen echter wel een

wordt ingezet. Newswise verschijnt tweewe-

bovenbouw van het basisonderwijs en het

zekere woordenschat nodig. Vandaar dat we

kelijks en biedt een actuele tekst op niveau A2

voortgezet-, middelbaar beroeps- en speciaal

beginnen op niveau A2. Het onderwerp van de

en B1 van het Common European Framework

onderwijs.

teksten en wat de leerlingen daar al over we-

of Reference for Languages (CEF). De teksten

Newswise biedt, net als Nieuwsbegrip, een

ten, speelt echter ook een rol. Door concrete

zijn geschreven door een native speaker.

veelheid aan activiteiten en onderwerpen uit

suggesties en leesstrategieën te bieden, pro-

De bijbehorende opdrachten richten zich op

het (wereld)nieuws. Zodra Gisela hoorde over

beren we de leerlingen te helpen om de tekst

het aanleren van vijf 'evidence based' lees-

Gratis proeflicentie.
U kunt gratis een proeflicentie van
twee maanden aanvragen. Zie
www.newswise.nl (Nederlandstalig)
of www.newswise.eu (Engelstalig).
Meer informatie is verkrijgbaar via:
newswise@cedgroep.nl.

Meer weten?
Mignon van Hasselt
m.vanhasselt@cedgroep.nl
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