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Tijdens de laatste persconferentie werden veel versoepelingen gedeeld. Sterker nog,
veel van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, vervallen.
Veel mensen ervaren dit als een enorme bevrijding en durven weer vooruit te kijken.
Ook zijn er mensen die juist achterom kijken en zien wat deze moeilijke jaren
hebben gekost.

Hoe kijken studenten nu naar de afgelopen jaren? En hoe kijken ze naar de
toekomst? Welke invloed heeft de overheid gehad op hun persoonlijke leven en was
dat terecht?

Aan de hand van een aantal stellingen kun je met de klas in gesprek gaan over deze
vragen.

Werkvormen
Debat of discussie. Bepaal samen met de studenten van tevoren de regels voor het
debat. Denk daarbij aan respect voor ieders mening en er spreken geen mensen
tegelijkertijd.

Variatie 1: Deel de klas in, de ene helft is tegen de stelling, de andere vóór.
Variatie 2: Laat studenten eerst op papier hun mening schrijven; 2 argumenten vóór
en 2 tegen. Ga vervolgens met elkaar in gesprek.
Variatie 3: Open debat. Deel je leslokaal in met stoelen tegenover elkaar en laat
studenten plaatsnemen aan de vóórzijde of tegenzijde.

Stellingen
1.“Jongeren zijn het grootste slachtoffer van het coronabeleid van de afgelopen twee
jaren.”
2.“De scholen moeten deze zomervakantie open blijven om achterstanden in te
laten halen.”
3.“Corona heeft impact op kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren.”

BURGERSCHAP

https://www.nu.nl/politiek/6184373/voor-kuipers-zijn-coronaproblemen-verleden-tijd-land-gaat-weer-open.html?redirect=1


Teken je toekomst!
Nu de meeste maatregelen omtrent COVID-19 worden versoepeld of afgeschaft, ligt de
toekomst weer open. Festivals verkopen in no-time hun tickets, de horeca schreeuwt om
personeel, het normale leven lijkt weer opgepakt te kunnen worden. Tijd om stil te staan bij
de keuzes die voor je liggen. Wat wil jij dit schooljaar nog behalen? Of welke persoonlijke
doelen stel jij?

Opdracht
Bekijk deze video “Draw your future” of scan de eerste QR-code.

Ga net als het voorbeeld te werk en volg de volgende stappen om jouw toekomst te
tekenen:
-Teken je huidige situatie;
-Teken een wolk en schrijf of teken daar 2 à 3 woorden in van jouw droom voor de
toekomst, jouw ideale situatie;
-Teken de drie stappen die je moet nemen om je dromen te bereiken.

Of 

Maak een roadmap naar jouw toekomst.
Download de roadmap van ImpactYou hier of via de tweede QR-code hieronder en print
deze uit. Gebruik eventueel het lesplan dat erbij hoort. Dit is hier te vinden of via de derde
QR-code.

1.Bepaal welk doel je stelt.
2.Bedenk welke stappen je daarvoor moet nemen en vul deze in op de roadmap.
3.Teken de route.
4.Bedenk welke mensen of dingen jou kunnen helpen sneller om dichter bij jouw doel te
komen en teken deze.
5.Bedenk welke valkuilen of belemmeringen er zijn om jouw doel te behalen en teken deze.
6.Presenteer jouw roadmap aan een klasgenoot of de klas.
7.Volg je eigen pad!

LOOPBAANBEGELEIDING

https://www.youtube.com/watch?v=A7KRSCyLqc4
https://motilenl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_vanderweerden_motile_nl/EfOVCXlsoDpImX0VX3UBenkBW5q5hEw20a4TbVsFmfyY0Q
https://motilenl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_vanderweerden_motile_nl/EU2o_si4mM5Gg672NJjmhg0Bu2yF9b5kFNm7DxnSe73byg
https://motilenl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_vanderweerden_motile_nl/EfOVCXlsoDpImX0VX3UBenkBW5q5hEw20a4TbVsFmfyY0Q
https://motilenl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/p_vanderweerden_motile_nl/EU2o_si4mM5Gg672NJjmhg0Bu2yF9b5kFNm7DxnSe73byg
https://www.youtube.com/watch?v=A7KRSCyLqc4


In de zoveelste persconferentie bracht minister Kuipers de verlossende woorden
over de versoepelingen van de maatregelen voor COVID-19. Dit keer stond hij er
alleen. De vorige persconferenties, toen de boodschap vaak ook negatiever was,
werd dit vakkundig met minister-president Rutte gedaan. De functie van de
persconferenties is vooral om mensen in te lichten over het beleid en uit te
leggen waarom daarvoor gekozen is.
Een nieuwe persconferentie zou er wel eens heel anders uit kunnen zien. De
cijfers gaan immers de goede kant op en er is weer licht aan het einde van de
tunnel. 

Opdracht
Stel jij wordt ingehuurd door de minister-president als ghostwriter en je krijgt de
opdracht om de eerstvolgende persconferentie te schrijven. Hoe zou je deze
opbouwen en wat zal erin staan? Welke boodschap wil je verkondigen nu er weer
veel meer kan?

1.Maak een opbouw voor de persconferentie. Welke onderdelen komen op welk
moment? Denk daarbij bijvoorbeeld aan: inleiding, kern, voorbeelden,
argumenten en slot.
2.Bedenk welke boodschap je met het Nederlandse volk wil delen over de
huidige situatie. Wat wil je van hen vragen, wat wil je geven?
3.Noteer kernwoorden voor alle verschillende onderdelen.
4.Schrijf nu per onderdeel jouw verhaal.
5.Wissel uit en laat een studiegenoot de boodschap voordragen.

TIP1: Maak er een echte persconferentie van en gebruik een katheder voor de
klas.
TIP2: Kijk samen een persconferentie terug om de structuur en de opbouw van
de boodschap van de ministers te analyseren.

NEDERLANDS

https://www.youtube.com/watch?v=nWpP0AimIC4


ENGELS
Versoepelingen en steeds minder maatregelen. Een fijn bericht tijdens de laatste
persconferentie van minister Kuipers. Voor veel mensen een verlossende boodschap waar
ze lang op hebben moeten wachten. Veel jongeren hebben hun eerste festival al geboekt
en kunnen niet wachten weer op stap te gaan tot laat in de nacht.

Hoe voel jij je nu de versoepelingen intreden? 

Opdracht
1.Zoek naar een Engelstalig nummer dat precies jouw gevoel richting de toekomst
weerspiegelt.
2.Zoek de songtekst online op en sla deze op.
3.Leg uit welk deel/couplet/refrein van de tekst jouw gevoel het best uitlegt en waarom.
4.Maak een vertaling van dit deel van de tekst. 

Let op: woorden uit het Engels kun je vaak niet letterlijk vertalen, omdat dan de betekenis
verloren gaat. Hoe is dat bij deze songtekst? 

5.Schrijf nu een aanvullend couplet voor dit nummer met voorbeelden uit jouw eigen
situatie.

6.Laat het nummer horen en presenteer je antwoorden aan een klasgenoot of de klas. 

En... zing als je durft!

TIP: gebruik Spotify, iTunes of YouTube.

TIPS VOOR DOCENT: Je kunt hier als docent de overtreffende trap uitleggen. Pas deze
uitleg aan op het niveau van de student. 
Happy-> very happy =A2
Happy-> ecstatic = B1

Ook kun je met de uitbreiding van woordenschat aan de slag door met studenten over
emoties te praten in het Engels. 
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