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Deze les is ontwikkeld in opdracht van Kinderpostzegels om aandacht te vragen voor de 
Kinderpostzegelactie van 2018 maar ook om duidelijk te maken waar Kinderpostzegels 
zich voor inzet en leerlingen meer betrokken te maken bij de doelen waar ze zich voor 
gaan inzetten tijdens de Kinderpostzegelactie.  

Voorafgaand aan deze les doet u de Extra les Nieuwsbegrip Begrijpend lezen over de 
Kinderpostzegelactie 2018 met als titel Voor kinderen, door kinderen. 

Deze aanvullende les C gebruikt u wanneer u samen met de klas een specifiek 
eigen doel wilt helpen met de Kinderpostzegelactie. U kunt ervoor kiezen om 
gezamenlijk met de kinderen een doel te kiezen, u kunt het doel ook zelf van te voren 
kiezen. Zorg ervoor dat wanneer u deze les geeft, het doel in ieder geval duidelijk is.  

 
Lesoverzicht 

Onderwerp Kinderpostzegelactie 2018 
Opdracht 1 Een woordenweb: Kinderpostzegelactie 2018 
Opdracht 2 Voor welk doel gaan wij de straat op?  
Opdracht 3 De klassikale Kinderpostzegelposter invullen 
Opdracht 4 Rollenspel: Wat vertel ik aan de deur?  
 

 
Voor elke leerling: 
● informatie over het specifieke regionale doel dat jullie willen steunen. Het is het meest 

handig als u de informatie op papier heeft. Bekijk ook of de informatie voor de 
leerlingen begrijpelijk is. U kunt eventueel ook voorafgaand aan deze les iemand van 
het gekozen doel over het doel in de klas laten vertellen.  

● Voor elk groepje van 4 leerlingen een kopie van een placemat (bijlage 1). 
● de klassikale Kinderpostzegelposter. 

  
 

  

 

klassikaal/ 
drietallen 

Een woordenweb: Kinderpostzegelactie 2018 
Wat weten de leerlingen nog van de les Nieuwsbegrip over de 
Kinderpostzegelactie 2018? Belangrijke vraag daarbij is: Voor welke 3 
groepen zet Kinderpostzegels zich in?  

Nieuwsbegrip Extra 
Met enige regelmaat ontwikkelt Nieuwsbegrip in opdracht van bedrijven of maatschappelijke  
organisaties een speciale themales. Bedrijven die ons vragen om zulke lessen te ontwikkelen  
doen dit vaak in het kader van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', ideële organisaties brengen via 
de les het maatschappelijke onderwerp waarop zij zich richten onder de aandacht. 
De Nieuwsbegrip Extra-lessen worden betaald door de externe opdrachtgever. De inhoud van de lessen 
wordt echter ontwikkeld door en valt volledig onder verantwoording van de Nieuwsbegripredactie. 
 

Extra les! 
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een woordenweb 

Bespreek de woordenwebben na. Noteer op het bord nog even de drie 
groepen kinderen die de Kinderpostzegels wil helpen (en laat dit op 
het bord staan voor opdracht 2):  
1. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen 
2. Kinderen die een trauma hebben 
3. Kinderen die extra steun op school nodig hebben 
Bij het woordenweb mogen ze ook dingen tekenen. Dan wordt het 
meer een soort mindmap.  
Bespreek de woordenwebben klassikaal na. Welke dingen heeft elk 
groepje in het woordenweb genoemd? Bespreek ook welke dingen ze 
echt belangrijk vinden. En wat ze bijvoorbeeld ook nog niet wisten 
voordat ze de les Nieuwsbegrip hadden gedaan.  
 

 
drietallen/ 
individueel 
 
 
 
 

Voor welk doel gaan wij de straat op?  
Bespreek met de leerlingen welk 
doel jullie hebben uitgekozen om 
dit jaar voor te gaan lopen. 
Bespreek de informatie die u over 
dit doel hebt. Dit kan schriftelijke 
informatie zijn, maar ook van een 
website of informatie die 
bijvoorbeeld mondeling door 
iemand is gegeven. Bij welk van 
de drie groepen kinderen uit opdracht 1 past dit doel?  
In deze les gaan de leerlingen in groepjes van 4 een placemat 
invullen met informatie over het specifieke doel waar zij 
kinderpostzegels voor gaan verkopen.  
Wanneer u schriftelijk informatie heeft kunt u die verdelen over de 
groepjes (het is niet erg wanneer er groepjes zijn met dezelfde 
informatie).  
Wanneer de leerlingen informatie hebben gekregen via iemand die 
erover verteld heeft, dan moeten ze de placemat uit het hoofd daarna 
invullen.  
Wanneer u ook informatie heeft van een website, kunt u een van de 
groepjes samen achter een computer zetten of een tablet geen.  
In elk groepje bedenkt ieder kind voor zich wat hij het belangrijkst 
vindt om te vertellen over het doel waar ze postzegels voor gaan 
verkopen. Dat schrijft hij in een van de vier vakken aan de zijkant. 
Vervolgens bespreken ze in het groepje met elkaar wat ieder in zijn 
eigen vak heeft opgeschreven en gezamenlijk bepalen ze wat  
ze met elkaar het belangrijkst vinden en dat komt uiteindelijk in het 
middelste vak. 
Bespreek klassikaal de placemats van de groepjes. Kunnen ze nu in 
het kort aan elkaar vertellen wat het belangrijkste is?  
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drietallen/ 
klassikaal 

 

De klassikale Kinderpostzegelposter invullen 
Hang de poster op in de klas. De poster is ervoor bedoeld om het doel 
van de school op te schrijven en op te hangen in de klas. Vul nu 
samen met de leerlingen de poster in.   
Bespreek met de leerlingen waar de poster opgehangen kan worden.  

 
drietallen/ 
klassikaal 
 

Rollenspel: Wat vertel ik aan de deur?  
Bespreek nogmaals het doel van de poster. De leerlingen gaan nu in 
groepjes met elkaar een rollenspel oefenen. Dat doen ze aan de hand 
van de klassikale Kinderpostzegelposter Een of twee leerlingen 
verkopen alleen of samen de kinderpostzegels en de anderen doen de 
deur open. En de rest observeert hoe het gaat en geeft tips en tops. 
Daarna wisselen ze van rol, totdat iedereen een keer alle rollen 
gespeeld heeft.  
U kunt vervolgens met een aantal kinderen die dat willen het 
rollenspel ook klassikaal doen. Bespreek met de leerlingen de tips en 
tops.  

 

Schoolkinderen doen mee aan de Kinderpostzegelactie 
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Bijlage 1: Placemat (opdracht 2) 


