Actualiteit? Beeld je in! – Malala

In dit document vind je de verwerkingsopdrachten bij het bord op Pinterest ‘Actualiteit? Beeld je in! –
Malala’. Op dat bord zie je allemaal beelden. Als je op een beeld tikt kan je het in het groot bekijken.
Hieronder zie je even welke informatie je dan krijgt en wat je allemaal kan doen. Bekijk dit goed, zodat
je straks goed begrijpt wat er van je verwacht wordt. De woorden die onderlijnd zijn worden immers
ook in de opdrachten gebruikt!

bord waarop de afbeelding (ook
wel ‘pin’ genoemd) staat

naam van de persoon die de
afbeelding op het bord plaatste
(ook wel ‘pinnen’ genoemd)
bron waar de afbeelding
gevonden werd

knopje om de afbeelding leuk
(of niet meer leuk) te vinden

afbeelding (ook wel
‘pin’ genoemd)

onderschrift: een korte
omschrijving van de afbeelding
Soms zal hier ook een kleine
opdracht bij staan.

reacties die mensen op de
afbeelding geven
mensen die de
afbeelding ‘leuk’ vinden

plaats om zelf een reactie
toe te voegen
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1 Inleiding
-

Bekijk beeld 2 en lees het onderschrift. Enig idee waarom Malala een bijzonder meisje is?
Brainstorm samen met je buur en noteer wat ideetjes hieronder. Je mag je fantasie de vrije
loop laten!

-

Vat je idee samen in maximum drie correcte zinnen en post deze als reactie op beeld 2. Via
je tablet kan je, als je dat nodig vindt, een woordenboek of spellingscorrector gebruiken!

-

Als je benieuwd bent naar het echte verhaal van Malala, geef dan aan dat je beeld 2 ‘leuk’
vindt.

-

Bekijk beeld 3 en lees het onderschrift. Is onderwijs voor jou een recht op een plicht? Vink
hieronder aan of je het met volgende argumenten eens of oneens bent.
eens

Onderwijs is voor mij een recht want ik krijg daardoor de kans op een opleiding
en een job die ik graag doe.
Onderwijs is voor mij een recht want door te leren sta ik sterk in mijn schoenen
wanneer ik zelfstandig ga leven.
Onderwijs is voor mij een plicht want ik word gedwongen om elke dag op de
schoolbanken te zitten terwijl ik dat niet graag doe.
Onderwijs is voor mij een plicht want ik moet naar school komen terwijl ik veel
meer leer als ik ergens ga werken.
Ik heb nog een ander argument, namelijk
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oneens

-

Plaats het argument waar je het meest achter staat als reactie onder beeld 3.
Klik op beeld 4. Deze strip vat het verhaal van Malala samen. De strip is in het Engels, maar
als je heel goed kijkt begrijp je misschien toch al iets van haar verhaal. Welke uitspraak past
volgens jou het best bij de strip? Markeer!
0 Malala woont in een land waar meisjes niet naar school mogen gaan. Zij strijdt voor
het recht op onderwijs voor meisjes en werd daarom neergeschoten.
0 Malala werkt graag op de computer en volgt veel actualiteit. Ze leeft in een land
waar er oorlog is en raakte zo gewond.
0 Malala was op schoolreis met haar klas. De bus die de klas naar de bestemming
reed, werd overvallen. Het meisje kreeg zomaar een kogel door haar hoofd.

2 Wat gebeurde er met Malala?
-

Bekijk beeld 5 en lees het onderschrift. Hier hoort toch wat meer uitleg bij, niet? Surf naar
http://jeugdjournaal.nl/item/427876-meisje-14-neergeschoten-vanwege-haar-ideeen.html en
vul het onderstaand schrijfkader in.

Malala Yousafsia is een meisje van ………… jaar oud. Ze woont in het land ………………………….. .
Daar is het niet eenvoudig voor meisjes om …………..…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Malala is het hier niet mee eens en daarom ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
Toen ze op een dag na school naar huis ging ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
De taliban is een groep ………………….............................. die vindt dat ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Gelukkig …………………………………………………………………………………………………………
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-

Nu je het verhaal van Malala kent, heb je ongetwijfeld een mening over haar. Welk woord uit
onderstaande rij vind je het best bij haar passen? Markeer!
moedig – stoer – bewonderenswaardig – uniek - inspirerend
Gebruik je woord in een correcte zin (Ik vind Malala … omdat … .). Post je zin als reactie op
beeld 5.

-

Waar ligt Pakistan precies? Bekijk beeld 6 en duid op onderstaande kaart België en Pakistan
aan. Voor extra hulp kan je een atlas op je tablet raadplegen!

-

Malala kon meteen op steun rekenen van mensen uit de hele wereld. Meisjes in Pakistan
(maar ook in andere landen) kregen op school les over Malala. Dat zag je al in beeld 2. Maar
het ging verder. Overal werden protestmarsen gehouden. Mensen kwamen massaal samen
om voor haar te bidden. Kijk maar eens naar beeld 7!
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-

Hoe loopt het verder af met Malala? Tik op beeld 8 en lees het onderschrift. Bekijk ook even
dit filmpje: http://jeugdjournaal.nl/item/486602-malala-gaat-weer-naar-school.html Vat
hieronder in één zin samen hoe het nu met Malala gaat.

-

Je vernam zonet dat Malala vecht voor het recht op onderwijs voor meisjes. Dit doet ze onder
andere door een blog bij te houden of door voor mensen te gaan spreken. Ze heeft al heel
wat krachtige uitspraken gedaan en geschreven. Zo’n opvallende uitspraak noemen we ook
wel een citaat of een quote. Je vindt er zo eentje op beeld 9. Ga zelf op zoek naar een
bijzonder citaat van Malala en plaats het als reactie onder beeld 9.

Tip 1:
Welke zoekterm geef je best in als je een citaten of quotes van Malala wil vinden? ……………………
Tip 2:
De meeste citaten die je zal vinden zijn in het Engels. Vraag je leerkracht even om hulp als je ze niet
begrijpt!

3 Zijn er nog Malala’s in de wereld?
-

Onderwijs voor meisjes is niet alleen in Pakistan een probleem. Klik op beeld 10 om te zien
waar meisjes overal minder naar school gaan dan jongens. Noteer hier je conclusie en post
die onder beeld 10.

-

Klik op beeld 11 en lees het onderschrift.
http://www.youtube.com/watch?v=ypENXeDvrYc.

Bekijk

ook
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dit

filmpje:

-

Op de site van Plan België vind je heel wat getuigenissen over meisjes die niet naar school
kunnen. Zoek een getuigenis die je aanspreekt. Plaats volgende informatie als reactie op
beeld 11. Vul onderstaand kader in. Kopieer het en plak het als reactie onder beeld 11.

Ik koos voor de getuigenis van …………………………………… (naam) uit …………………….. (land).
Dit meisje is ……… jaar en kan niet naar school omdat …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. .
Je kan deze getuigenis lezen of bekijken op deze link:

-

Is het belangrijk dat meisjes naar school gaan? Natuurlijk! Bekijk beeld 12 en lees het
onderschrift. Surf naar http://www.planbelgie.be/steun-plan/investeer-in-meisjes. Hier vind je
extra uitleg bij het beeld. Zoek voordeel van meer onderwijs voor meisjes en vul daarmee
onderstaande zin aan.

Onderwijs voor meisjes is goed omdat ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………. .

Plaats je argument als reactie onder beeld 12. Opmerking: zorg dat je geen argument kiest
dat er al staat!
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4 Tot slot …
-

Tik twee keer op beeld 13. Je kan hier een fotoreportage met klasfoto’s van over de hele
wereld bekijken. Bekijk alle foto’s uit de reportage. Kies er een foto uit die volgens jou het best
bij het verhaal van Malala aansluit. Vul onderstaande zin aan en post hem als reactie op
beeld 13.

Ik koos voor foto nummer …………………… met als onderschrift ‘……………………………………..’ .
Deze foto past voor mij het best bij het verhaal van Malala omdat ………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

-

Als slotopdracht moet je met je tablet een klasfoto trekken voor het bord in de klas. Je
leerkracht zal deze foto dan pinnen op het bord. Op het bord moet een boodschap voor
Malala staan. Heb je zelf een origineel idee wat die boodschap zou kunnen zijn? Post het
alvast als reactie onder beeld 14!

-

Heb je nog vragen, ideeën, bedenkingen of opmerkingen bij deze les? Post ze als reactie in
ons gastenvakje (beeld 15).
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