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Schietpartijen VS
Achtergrondinformatie

Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas zijn inmiddels
negentien leerlingen en zeker twee volwassenen om het leven gekomen, melden
autoriteiten. Ook de schutter kwam om het leven. Tientallen personen raakten
gewond.

De schietpartij in Texas is de laatste in een reeks schietpartijen in Amerikaanse
scholen die het debat aanwakkeren tussen voor- en tegenstanders van strengere
wapencontroles en het recht van Amerikanen om wapens te dragen.

In deze actualiteitenles belichten we dit onderwerp en de gebeurtenis van vorige
week van meerdere kanten. Het zal gaan over de discussie met betrekking tot
wapenbezit in Amerika en over het gevoel van veiligheid en vertrouwen dat je nog
hebt na een gebeurtenis als die van vorige week.

Er zijn naar schatting 350 tot 400 miljoen vuurwapens in VS.
40 procent van de Amerikanen woont in een huishouden met vuurwapens.
39.773 vuurwapendoden in 2017 (twee derde was suïcide).
Elke staat heeft eigen wapenwetgeving.
Californië heeft de strengste wapenwetgeving, Mississippi de soepelste regels.
Strengere wapenwetten leiden tot minder vuurwapendoden.

Vuurwapens in de VS

https://www.nu.nl/buitenland/6202729/dodental-schietpartij-basisschool-texas-loopt-op.html?redirect=1
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5311066/schietpartij-op-amerikaanse-school-columbine-sandy-hook-parkland


Schietpartijen komen in Amerika helaas veel te vaak voor. Vaak met onschuldige
slachtoffers als kinderen die op school zitten, feestvierende mensen op festivals, etc.

Na de massaschietpartij op een basisschool in Texas van vorige week dinsdag, laait in
de Verenigde Staten opnieuw de discussie over vuurwapens op. De roep om strengere
wetgeving is na de zoveelste schietpartij luider dan ooit. De machtige wapenlobby, in
de vorm van de National Rifle Association (NRA), en politieke verdeeldheid vormen
echter nog altijd obstakels om tot strengere wetgeving te komen. 

Één van de vragen die steeds weer gesteld wordt is: 'Waarom kan een 18-jarige wel
legaal een wapen kopen, maar geen drank?'

Een veelgebruikt argument vóór legaal wapenbezit is: 'Je moet jezelf kunnen
verdedigen'. 

Opdracht 1:
Ben je vóór of tegen legaal wapenbezit? Werk jouw mening uit met argumenten. 

Opdracht 2: 
Als je vóór legaal wapenbezit bent, welke oplossing zou jij dan kunnen bedenken om
schietpartijen als die van vorige week te voorkomen? Hoe zorg je voor een gevoel van
veiligheid bij de bevolking?

Als je tegen legaal wapenbezit bent, hoe zou dat geregeld moeten worden? Hoe zorg
je voor een gevoel van veiligheid bij de bevolking?

Opdracht 3: 
Klassengesprek n.a.v. uitgewerkte meningen.

Burgerschap

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/05/27/conventie-nra-texas/
https://www.nu.nl/buitenland/6202775/waarom-er-in-de-vs-nog-steeds-geen-strengere-wapenwetten-zijn.html


wat vind je van de adviezen van de verschillende hulpverleners die aan het woord
komen?
Wat vind je van de manier waarop Shanti deze gebeurtenis verwerkt? 
Wat vind je van haar mening over haar ex? 
Zou jij er op deze manier naar kunnen kijken? 
Zou jij je naasten nog wel voor 100% vertrouwen na een gebeurtenis als een schietpartij
of een ex die iets verschrikkelijks doet?

De lijst van schietpartijen op Amerikaanse scholen en universiteiten is lang en telt veel
willekeurige, onschuldige, slachtoffers.

Je hebt hier zelf geen invloed op, maar zo'n heftige gebeurtenis heeft wel een enorme
impact op jou en je emoties, jouw gevoel van veiligheid, je vertrouwen in je omgeving,
etc. Zeker als je maar net ontkomt aan de dood.

Vraag vooraf:
Hoe ga jij om met gevoelens van onmacht en verdriet? Dit kan gaan om kleine situaties,
zoals een conflict, maar ook bijvoorbeeld om het verlies van dierbaren, een inbraak, etc.

Informatie bij de opdracht:
In 2016 voltrekt zich in het leven van Shanti een onvoorstelbaar drama. Haar ex vermoordt
haar elf maanden oude zoontje Elfin, zijn eigen moeder en pleegt vervolgens zelfmoord.
Shanti zelf ontsnapt ternauwernood aan de dood. Shanti vertelt over de slopende relatie
met haar ex en hoe hij, nadat zij de relatie heeft beëindigd, tot deze wanhoopsdaad
komt.

Opdracht 1:
Bekijk deze documentaire. Je kunt hiervoor ook onderstaande QR-code scannen of erop
klikken.

Opdracht 2: Beantwoord onderstaande vragen

Opdracht 3:
Voer een klassengesprek over de schietpartij in Amerika, de documentaire en jullie
antwoorden bij opdracht 2. 

Loopbaanbegeleiding

https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/588561/Fatale_Liefde.html
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/588561/Fatale_Liefde.html


Nederlands

 

Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas zijn inmiddels
negentien leerlingen en zeker twee volwassenen om het leven gekomen, melden
autoriteiten. Ook de schutter kwam om het leven. Tientallen personen raakten gewond.

Opdracht:
Bekijk dit artikel voor meer informatie over de slachtoffers en kies het slachtoffer dat jouw
aandacht direct trekt. 

Schrijf een portretgedicht voor dit slachtoffer. Schrijf vanuit jouw gevoel dat deze
persoon en de nare gebeurtenis bij jou oproept.

Hoe schrijf je een portretgedicht?
Een portret, of dat nu een schilderij, tekening, beeld, of foto is, is een subjectieve
weergave van hoe de kunstenaar zijn object ziet. Een exact kopie van de werkelijkheid
is het dus nooit. Ook in de poëzie kun je een portret maken.

Zo maak je een portret in dichtvorm:
1.Bekijk de persoon, in dit geval één van de slachtoffers of de situatie, in dit geval de
schietpartij op een school in Texas, aandachtig: Probeer meer te zien dan wat voor de
hand ligt.
2.Maak twee lijstjes met beschrijvingen: een lijstje met uiterlijke kenmerken en een lijstje
met innerlijke kenmerken / gevoelens die bij je naar bovenkomen, het karakter.
3.Maak dichtregels van een aantal kenmerken, bijv. van elk lijstje twee.
4.Maak geen opsomming, maar probeer per dichtregel een poëtische omschrijving te
maken: Je kunt daarvoor vergelijkingen of beschrijvingen gebruiken, zoals in de
voorbeelden hieronder:

‘Zijn ogen zijn als glinsterende kralen in het licht.’
’Haar moed doet denken aan een dappere ridder.’
’Zijn lach klinkt als duizend klokjes. ’
'De grijze lucht van die dag voorspelde achteraf gezien niet veel goeds...'

5.Maak je regels niet te lang.

6.Let ook op ritme en eventueel rijm.

7. Lees je gedicht voor in de klas.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5311247/slachtoffers-schietpartij-amerikaanse-school
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5311247/slachtoffers-schietpartij-amerikaanse-school


Engels

Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas vorige week, zijn
inmiddels negentien leerlingen en zeker twee volwassenen om het leven gekomen,
melden autoriteiten. Ook de schutter kwam om het leven. Tientallen personen raakten
gewond. 

Vragen vooraf:
Ga met je klasgenoten in gesprek over de schietpartij. Wat vind je van legaal
wapenbezit, zoals in Amerika?  Heb jij je ooit onveilig gevoeld op straat of op school?
Voelt deze gebeurtenis als een 'ver-van-je-bed-show' of denk je dat het hier ook kan
gebeuren?

In 2018 was er ook een soortgelijke schietpartij; De Parkland shooting. 
Emma Gonzalez, overlevende van die schietpartij – die, direct na de aanval op haar
school, een belangrijke stem werd voor de slachtoffers - nam het podium in
Washington DC voor zes minuten en twintig seconden. Veelal was ze stil. Ze zegt dat dit
precies de tijd was die de schutter nodig had om 17 mensen op haar school in Florida
te vermoorden in 2018. 

Bekijk deze video. Je kunt hiervoor ook de QR-code hieronder scannen of aanklikken.

Opdracht 1:
Schrijf nu zelf een speech naar aanleiding van de shooting van afgelopen week. Wat
zou jij tegen de nabestaanden, overlevenden, de dader en/of de familie van de
dader willen zeggen? 

Opdracht 2:
Lees je speech voor in de klas. 

https://youtu.be/u46HzTGVQhg
https://youtu.be/u46HzTGVQhg


Enthousiast? 
 

En... wil je meer weten over één van onze lesmethodes?
Vraag dan hier een live demo aan.

 
Of... heb je een goed idee voor een volgende les?

 Stuur ons dan hier een bericht en we gaan direct aan de slag.
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