Thema 5 Emancipatie

Les 5.1 Op wie stem jij?(nodig woordenboeken)
WOORDVELD : het bestuur.
1.Stemmen( stemde – heeft gestemd): een
stem uitbrengen op de persoon die jij het
beste vindt.

12. Het gezag: het gezag heeft de macht,
iedereen moet naar hen luisteren.
( de ministerraad en het gemeentebestuur hebben
gezag).

Het bestuur
Van het land:

2. De regering ( = het kabinet+ de
koning(in)); Het kabinet: ministers
en hun leider: de minister-president.
3. De minister:is verantwoordelijk
voor een bepaald onderdeel( bijv.
onderwijs of verkeer) en staat aan
het hoofd van een ministerie.
4. De minister-president( = de
eerste minister): is zelf een minister ,
maar ook de baas van alle ministers.
5. De Staten-Generaal(= Het
.
Parlement= de volksvertegenwoordiging): de Eerste kamer en
Tweede kamer samen.
6. De Tweede Kamer: een groep van
150 mensen die het volk
vertegenwoordigen bij het besturen
van het land. Zij praten namens het
volk met de regering. Zij maken de
wetten en controleren de wetten.
7. De Eerste Kamer: 75 mensen ,
gekozen uit de provincies. Keuren
wetten wel/niet goed.

Van de gemeente:

8. De gemeenteverkiezingen: er wordt
gestemd voor een gemeentebestuur.
9. Het gemeentebestuur : leden van
verschillende politieke partijen, één of
meer wethouders en de burgemeester.
10. De burgemeester: de leider van het
gemeentebestuur, de hoogste bestuurder
van de gemeente.

burgemeester van der
Laan van Amsterdam, met
ambstketting.

11. De wethouder: is verantwoordelijk
voor een bepaald onderdeel( bijv. voor het
onderwijs of voor het wonen).
13. De burger: de mensen die in een gemeente of
land wonen. Zij moeten gehoorzamen aan het
gezag.
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Les 5.2 Een wereld vol mensen ( nodig: woordenboeken, een globe, een atlas met kaart
met bevolkingsdichtheid).
1. De wereldburgers

1. Alle mensen die samen op de aarde leven.

2. De wereldbevolking

2. Alle burgers samen vormen de bevolking, dus
alle wereldburgers samen vormen de
wereldbevolking.

3. De bevolkingsdichtheid

3. Het aantal inwoners per vierkante kilometer.
De bevolkingsdichtheid is laag : er wonen
weinig mensen op 1 vierkante km; de
bevolkingsdichtheid is hoog: er wonen veel
mensen op 1 vierkante km

4. De nationaliteit

4. Jouw nationaliteit is het land waar je officieel
vandaan komt, het land dat in je paspoort of
op je ID staat.

5 Nationaal

5. Alles dat hoort bij een land, bijv. het nationale
volkslied,de nationale kampioenschappen.

6. Gelijkwaardig

6. Iedereen is evenveel waard, de een is niet
beter dan de ander en iedereen heeft dezelfde
rechten en plichten.

7. Afstammen

7. Voortkomen uit een bepaalde familie,
geboren zijn in een bepaalde familie.

8. De afstammeling

8. Iemand die van iemand afstamt.

9. De nakomeling

9. De afstammeling.
.

Ga in groepjes zitten. Geef iedereen een nummer. Nummer 1 en 3 kiezen ieder een woord en
vertellen de betekenis. Nummer 2 en 4 gebruiken daarna het woord in een goede
Nederlandse zin. Draai daarna de rollen om.
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Les 5.3 Vrouwen willen kiesrecht! (nodig: woordkast les 5.3A)
WOORDVELD : gelijk zijn.
1. De voorsprong: voorliggen.

2.Ten opzichte van…: vergeleken
met…..

Gelijk zijn
3. De achterstand:ze liggen achter.

7. Emanciperen: gelijke kansen en
rechten willen als anderen.

4. Achterblijven: ze liggen achter , ze
bleven achter, minder ver zijn dan….
8. Vrouwenkiesrecht : het recht van
vrouwen om te kiezen.
5. De voorloper:iemand die veel eerder
aan bepaalde dingen denkt dan andere
mensen van hun tijd ( bijv. Aletta
Jacobs)

9. Gelijkheid : gelijk zijn aan…..

De vrouwen zijn qua kiesrecht nu gelijk aan
de mannen.

6. De aanhanger ( homoniem: 1 woord 2
betekenissen):

a. iemand die het eens is met de ideeën
van een bepaald persoon of een groep en
erbij hoort.
b. een aanhangwagen , een kar achter een
auto waarmee je spullen vervoert.
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WOORDKAST(les 5.3A)
TEGENSTELLINGEN

VOOR

ACHTER

voorlopen

achterlopen

de voorsprong

de achterstand

EERDER

LATER

lopen/springen

stilstaan

voorlopen

achterblijven

de voorloper

de achterblijver

NU
modern

TOEN
ouderwets
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Les 5.4 Allemaal naar school (nodig: woordenboeken)
WOORDVELD : de school.
1. Inburgeren: wennen aan een nieuwe
omgeving.

2.De inburgering: de tijdsperiode waarin
je allerlei dingen leert over het land
waarin je wilt wonen.

De school
3. De zelfstandigheid : je weet veel
zelf en hoeft niet meer alles te
vragen.
4. De onafhankelijkheid: je neemt zelf
beslissingen zonder aan iemand te
hoeven gehoorzamen.
5. Zich ontwikkelen: blijven groeien,
blijven veranderen.

6. De ontwikkeling : een persoonlijke groei,
of de groei van een bedrijf.

7. Opleiden: iemand door lessen
voorbereiden ( in een bepaald
vakgebied).
8. De opleiding : een cursus volgen of op
school zitten waar je les krijgt en daardoor
je kennis en vaardigheden vergroot.
9. De maatschappij( = de samenleving): alle
mensen samen en de manier waarop ze met
elkaar omgaan.
Maatschappelijk : alles wat met de
samenleving te maken heeft.

Extra opdracht: zoek de volgende woorden op in een woordenboek en schrijf ze in je woordenlijst van
deze les erbij:
Huisvesten
:
de huisvesting :
mislukken
:
de mislukking :
de ontploffing :
uitbreiden
:
de uitbreiding :
uitnodigen
:
de uitnodiging :
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WOORDKAST (les 5.5A)

Belangrijk

Onbelangrijk(On = niet)

Van groot belang
Van weinig belang
Van grote betekenis
Van geringe(weinig)
betekenis
aanzienlijk
onaanzienlijk
vrij belangrijk
onbeduidend
aanmerkelijk

gering
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Les 5.5 Dat doe je niet! (nodig: woordkast les 5.5A)
WOORDVELD : de leefregels.
1.Het taboe: iets waarvan mensen vinden
dat het niet mag of dat je er niet over mag
praten.

2.Normaal: gewoon
Niet normaal: niet gewoon

3. Loyaal zijn : eerlijk of trouw zijn aan
jezelf of aan iemand anders of aan
ideeën.

4.Niet loyaal: : niet eerlijk of niet
trouw zijn aan jezelf of aan iemand
anders of aan ideeën.

De leefregels
5.Onbelangrijk: niet belangrijk.

7.De levensbehoefte: dingen die je nodig
hebt om in leven te blijven, zoals kleding en
voedsel.

6. De leefwijze : de manier van
leven.
8.Hunkeren naar : hevig verlangen naar…..
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Les 5.6 Geweld( loos) (nodig: woordtrap les 5.6A)
WOORDVELD : Niet mee eens.
1.Demonstreren: een optocht houden om
te laten zien dat ze ergens voor of juist

2.Geweldloos: geen geweld gebruiken
Loos betekent dat er iets ontbreekt(
denk aan feilloos).

4.Democratisch: : iedereen mag
meebeslissen en voor je mening
uitkomen.

tegen zijn.
3.Leefbaar : zo, dat je er ( prettig ) kunt
leven.
Baar betekent meestal dat er iets kan
( denk aan : bewoonbaar,prikkelbaar).

Niet mee eens
5.De barricade opwerpen: een stapel
dingen neerzetten die ervoor zorgt dat
je niet meer door een straat kunt.
Barricaderen: ervoor zorgen dat er
niets /niemand meer doorheen kan.

7. Het meningsverschil: mensen
denken verschillend over een bepaald
onderwerp. Dit kan leiden tot een
conflict, een ruzie.

8. De revolutie: mensen vallen het gezag
aan met de bedoeling om de macht over te
nemen.

6.Het conflict: een ruzie

Woordtrap:

De ruzie ( het conflict)
De onenigheid
Het meningsverschil
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