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I N H O U D



BURGERSCHAP

Hoe is Valentijn ontstaan? Laat studenten een tijdlijn maken.  

Valentijnsdag heeft voor ons de associatie met liefde, positiviteit, enz. Toch
is dat niet voor iedereen zo. Het legt ook de nadruk op eenzaamheid,
'verboden' liefdes, enz. Vraag eens aan studenten of zij Valentijnsdag
associëren met iets positiefs of negatiefs. 
Vinden jouw studenten Valentijnsdag commercieel? Waarom wel/waarom
niet. Laat hen eens opschrijven wat ze wel en niet commercieel vinden aan
Valentijnsdag. Dit kan met een woordweb, een poster, een collage of een
andere verwerkingsvorm.
Hoe spelen commerciële bedrijven in op Valentijnsdag? Denk aan horeca,
winkels, enz.
Doen ze zelf iets op Valentijnsdag? Zo ja, wat dan?
Hoe wordt Valentijnsdag wereldwijd gevierd? 

In sommige landen is Valentijnsdag verboden. Hoe komt dit?

Op 14 februari is het Valentijnsdag! Het feest van de liefde dat in steeds meer
landen wordt gevierd. Anoniem de liefde verklaren aan iemand wordt zelfs op
scholen omarmd. Toch zijn ook veel mensen tegen een dergelijke feestdag:
een veelgehoorde klacht is dat het feest geen karakter heeft en veel te
commercieel is.

       Tip: De eerste QR-code onderin vertelt de geschiedenis van Valentijnsdag.

      Tip: De tweede QR-code onderin vertelt hier iets over.

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/oorsprong-van-valentijnsdag
https://travelaar.nl/valentijnsdag/


Deze week is het Valentijnsdag, een dag waarop de liefde gevierd wordt. Wat doe jij met
Valentijnsdag? Is er liefde in je leven? Naast romantische liefde (liefde voor iemand) kun je ook grote
liefde voor ‘iets’ hebben. Dat noem je passie. Ergens passie voor hebben betekent vaak dat je iets leuk
of belangrijk vindt. Daar ontdek je ook je talent; je vindt iets leuk(er) of interessant(er) als je er goed in
bent of merkt dat je daar het verschil kunt maken. Dat zijn de beste ingrediënten voor jouw
droombaan!

Op het mbo leer je voor een vak. Waaraan merk je dat je passie hebt voor het vak waar jij voor wordt
opgeleid? Bijvoorbeeld, waar gaat je hart sneller van kloppen? Wanneer ben je extra gemotiveerd en
zet je door, ook als het even tegenzit?

Wanneer je van je passie je werk wilt maken zijn een aantal dingen belangrijk:
1.Begrijp waarom je gepassioneerd bent zodat je dit ook goed kunt uitleggen aan een ander. Waar
komt jouw passie vandaan? Wat doet jouw passie met je?
2.Ontdek waar je terecht kunt met jouw passie. Welke baan of bedrijf past erbij?
3.Leg de link tussen jouw passie en het voordeel voor de ander. 

Opdracht 1: My Way
In deze video maak je kennis met Gee Schmidt, ‘co-owner’ van modemerk Patta:  Bekijk de video en
beantwoord de volgende vragen. Bespreek de antwoorden met je klas of in groepjes.

1.Wat is de passie van Gee Schmidt? 
2.Waaraan merk je dat dat zijn passie is? Wat gebeurt er met Gee als hij erover praat? Wat zie je, wat
hoor je, wat merk je verder op aan zijn houding en gedrag? 
3.Hoe is het Gee gelukt om van zijn passie zijn droombaan te maken?

Opdracht 2: Your Way
Maak een poster, PowerPoint of vlog waarin je iets vertelt of laat zien over jouw passie. Deel het met
je klas of groepje en probeer bij elkaar te ontdekken waar de passie vandaan komt. Bedenk samen bij
elkaar voorbeelden van functies/bedrijven waar je met jouw passie terecht kunt en wat je het bedrijf
(stage- of baan) te bieden hebt. Wat hebben zij aan jouw passie? Welke voordelen levert het een
bedrijf op wanneer ze voor jou kiezen?

Gebruik eventueel onderstaand artikel als inleiding op het onderwerp. 
Het filmpje hoort bij opdracht 1. Je kunt de QR-codes scannen of erop klikken.

LOOPBAANBEGELEIDING

https://www.youtube.com/watch?v=zVu1fjy_bdU
https://www.wetalent.nl/sollicitatiehulp/blog/3-stappen-om-je-passie-te-verwoorden-in-je-motivatiebrief/
https://www.youtube.com/watch?v=zVu1fjy_bdU


NEDERLANDS
Deze week is het Valentijnsdag, een dag waarop de liefde gevierd wordt. Wat doe jij met
Valentijnsdag? Is er liefde in je leven? 

Hoe is Valentijnsdag eigenlijk ontstaan en hoe wordt het wereldwijd gevierd? Scan de QR-
codes of klik erop om het antwoord op deze vragen te lezen.

Naast romantische liefde (liefde voor iemand) kun je ook vriendschappelijk echt van
iemand houden. 

Er is vast wel iemand die vriendschappelijk een speciaal plekje in je hart heeft. Deze
persoon kan er voor je zijn als het even tegenzit, maar kan je ook helpen met bijvoorbeeld
een tentamen, het vinden van een bijbaan, enz.

Opdracht:

Schrijf een gedicht van 10 regels naar een vriend/vriendin/familielid om hem/haar te
bedanken voor jullie speciale band. 

Het gedicht moet rijmen en de laatste zin moet de titel van je favoriete liedje bevatten. 
Schrijf dus een lief, grappig of emotioneel gedichtje, zoek de leukste invalshoek om naar je
liedje toe te schrijven of laat de titel uit de lucht vallen. Kortom: wees creatief. 

Wil je tips voor het schrijven van een Valentijnsgedicht, klik dan hier of scan de laatste QR-
code.

https://schrijvenonline.org/nieuws/zo-schrijf-je-het-beste-valentijnsgedicht-voor-je-geliefde
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/oorsprong-van-valentijnsdag
https://www.youtube.com/watch?v=zVu1fjy_bdU


ENGELS
Op 14 februari wordt traditiegetrouw de liefde gevierd. Hoe doen ze dit in Engeland? 

Het versturen van een Valentijnskaart naar een geliefde is een traditie die al meer dan 150
jaar duurt. Koppels geven hem aan elkaar, maar het is ook gebruikelijk om een anonieme
kaart te sturen naar iemand die je stiekem leuk vindt of die wat liefde verdient. Met name
op school worden anonieme boodschappen verstuurt. Het zorgt voor hilarische en
ongemakkelijke situaties, omdat iedereen uit probeert te vinden wie een kaart naar wie
heeft gestuurd. 

Een andere manier om de liefde te verklaren op Valentijnsdag is via een advertentie in een
krant. Social Media heeft dit deels overgenomen. Op Valentijnsdag 2008 werden 80 miljoen
tekstberichten verstuurd tussen telefoons. Dit was 6x zoveel als kaartjes per post.

Opdracht:

Schrijf een valentijnskaart of een Valentijnsadvertentie voor in de krant. Je mag deze tekst
richten aan jouw geliefde, huisdier, familielid, vriend(in) of aan jezelf. 

WIl je met jouw studenten ook spreken over de geschiedenis van Valentijnsdag of wil je
kijken hoe dit in andere landen gevierd wordt, scan dan onderstaande QR-codes of klik
erop. 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/oorsprong-van-valentijnsdag
https://www.youtube.com/watch?v=zVu1fjy_bdU


Heb jij een interessant onderwerp voor
 onze wekelijkse actualiteitenles? 

 
Mail het naar info@motile.nl en wij werken het uit!

 
Wil je deze actualiteitenles en andere toffe ideeën

vanaf nu automatisch in je mailbox ontvangen, meld je
dan hier aan voor onze nieuwsbrief en bekijk onze

lesmethodes eens.
 

Tot volgende week! 
 
 

Het team van Motile
 

www.motile.nl
 

https://motile.nl/pages/contact

