Midden in het nieuws – actualiteitenoverzicht
Medium-versie: Week 38 - september 2017

Koppensnellers
Zij waren in het nieuws!
Klik op hyperlink voor juiste antwoord

Mogelijkheden:
Politici veroordelen aanvallen op huis
Baudet: 'Dit is over de grens'
Foto …
2,5 miljoen kippen geruimd na
eierschandaal
Foto …
PewDiePie biedt excuses aan voor
gebruik woord 'nigger'
Foto …
Koning op Sint-Maarten: dit gaat alle
verbeelding te boven
Foto …
Nederlanderschap van vier jihadisten
ingetrokken
Foto …
Voedingssupplementen razend
populair maar soms ook
levensgevaarlijk
Foto …
Eerste vrouwelijke arbiter in
Bundesliga
Foto …
Salafistische moskeeën trekken
jongeren met Twitter en YouTube
Foto …
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Midden in het nieuws
Week 34 – Augustus 2016

Mediaoverzicht
Wie is wie en wat hoort bij wat?

Naam

Midden in het nieuws
Folderaars naar rechter om ..- ..
sticker Amsterdam
‘Waar moeten we beginnen?
Alles is kapot!’
…. groeit als kool. De één zijn
dood, de ander zijn brood
Honderdduizenden de straat op
in …. om onafhankelijkheid

Foto nr.

Naam

Midden in het nieuws
….. opnieuw ontslagen als
voetbalcoach (77 dagen)
…. wil niet bij de politie, jeugd
vreest reacties familie
…. Arena heropend: 'Telkens als
we zingen, winnen we'
VN: verjagen Rohingya uit …. is
voorbeeld etnische zuivering

Foto nr.

Mogelijkheden: Allochtoon / St Maarten / Uitvaartbranche / Manchester / Myanmar / Barcelona / ja-ja / F. de Boer

Kritisch denken
Opnieuw zijn beelden naar buiten gebracht van dierenmishandeling in een Vlaams slachthuis. De dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft een video gepubliceerd waarop
te zien is hoe runderen mishandeld worden in een slachthuis in
het Vlaamse Izegem. (Extra info & Extra filmpje)

Nieuwsfoto van de week
Leg de nieuwsfoto van de week uit: (info)

Stelling: ‘Dierenmishandeling moet net zo streng worden
bestraft als het mishandelen van mensen‘.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat voor organisatie is Animal Rights?
Noem een soortgelijke organisatie in ons land.
Wat verstaan we onder dierenwelzijn?
Welke maatregel nam de Vlaamse minister na het zien
van de beelden bij de slachterij in Izegem?
Noem een argument vóór en tegen deze stelling.
Ben je het eens of oneens met de stelling en motiveer
je mening.

Dit was week 37 in beeld &video:
Woordspel:
'Vlu.cht.l.ng.n – v.rk.cht.n – n..r - .m - .v.rst..k – t. – k.nn.n - b.t.l.n' (info en filmpje)
B.l.gg.rs – n..t - .nd.r – d. - .ndr.k – v.n – .ppl.'s – n…wst. – g.n.r.t.. - .Ph.n. (info)
Z..kw..rn.m.rs – v.tb.ll.rs – v.rd..n.n – r..m - 600 m.lj..n - ..n – z.m.rtr.nsf.rs (info)

Bron© ANP / NOS

Midden in het nieuws
Mediaoverzicht: Sociaal Maatschappelijke & Economische dimensie
Weekoverzicht actualiteiten (filmpjes)

Waarom zijn er zo veel megastallen in
Nederland?

Luchtvaartsector klaagt in Tweede
Kamer over Schipholbeleid

Onze veeteelt is g _______________
en intensief. Wij zijn het land van de
megastallen en er wonen dan ook meer
d_______ dan m________. Na 1945 /
2000 begon de schaalvergroting van de
landbouw. Grote akkers en grote
stallen maakten van de boerenbedrijven een i__________. Het aantal
bedrijven nam snel toe / af en de
productie _________. Nederland
exporteert het grootste gedeelte van
wat wij produceren en dat is erg / niet
winstgevend. Nadelen van deze
intensieve veeteelt zijn: meer z______,
g_______ en m_____. In Nederland zijn
ongeveer __miljoen kippen, ___miljoen
varkens en __ miljoen koeien. Er
komen regelmatig ziekten voor onder
de dieren zoals de v_______________
en de v_________________ en ook de
brandvaardigheid van de stallen laat te
wensen over. (Extra info)

De luchtvaartsector roept de p______
op haast te maken met nieuwe
afspraken over welke maatschappijen
op Schiphol en de regionale
luchthavens mogen vliegen. Ondanks
de afspraken uit 2008 loopt Schiphol
vol met prijsvechters (=____________
_______________________________)
uit Nederland / andere landen. En die
dragen veel / weinig tot niets bij aan
de Nederlandse economie, zeggen de
kleine / grote luchtvaartmaatschappijen. Het capaciteitstekort van
Schiphol heeft nu al gevolgen. Vanaf
oktober blijken meer / minder
vluchten beschikbaar te zijn voor
passagiers- / vracht-verkeer. Dat kan
economische schade opleveren voor
Nederlandse bedrijven die afhankelijk
zijn van uitvoer en invoer via Schiphol.
(voorbeeld Flora Nederland =_______)
(Extra info & Extra filmpje)

Kennisvragen over het
nieuws van week 37

Nederland telt veel miljonairs: in
2016 waren er 106.200
miljonairshuishoudens. Samen
bezitten ze 309 miljard euro. Dat
blijkt uit nieuwe cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).
Wat is het juiste antwoord?
(Extra info & filmpje)

- Er is sprake van een toename van
het aantal miljonairs
- Er is sprake van een lichte afname
van het aantal miljonairs
- Het aantal miljonairs blijft
ongeveer gelijk

Kritisch denken
In de Verenigde Staten is discussie over standbeelden die te maken hebben met
het slavernijverleden van de zuidelijke staten. Op veel plekken worden de
beelden daarom weggehaald of van hun sokkel getrokken. Ook in ons land staan
standbeelden van omstreden helden, zoals: Peter Stuyvesant, Jan Pieterszoon
Coen, Generaal van Heutsz en Witte de With (Extra info & filmpje)

De NS en ProRail zijn begonnen
met het testen op de woensdagen
met spoorboekloos rijden. Om de
hoeveel minuten rijdt er een trein
tussen Amsterdam en Eindhoven?
(Extra info & filmpje)

Stelling: ‘Standbeelden, straatnamen en namen van tunnels / gebouwen /
scholen van omstreden helden uit onze geschiedenis moeten verdwijnen‘
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wie was Peter Stuyvesant
Wie was Jan Pieterzoon Coen?
Wie was Generaal van Heutsz?
Wie was Witte de With?
Noem een argument vóór en tegen deze stelling.
Ben je het eens of oneens met de stelling en geef aan waarom.

- 5 minuten
- 10 minuten
- 15 minuten
- 20 minuten
- 25 minuten
- 30 minuten

Midden in het nieuws
Mediaoverzicht: Politiek juridische dimensie & Vitaal burgerschap
Weekoverzicht actualiteiten (filmpjes)

Wat is Prinsjesdag?

Dit doen drugs met je in het verkeer

Op de 2e / 3e dinsdag van september is
het Prinsjesdag. De Koning rijdt in de
______________ naar de __________
op het Binnenhof in Amsterdam / Den
Haag. In de _____________ gaat de
koning / premier in op de plannen van
de regering voor 2016. De minister van
Economische Zaken / Financiën heeft
een koffertje met daarin a) ___________________________ en b) ________nota. Hierin staan de in- en uitgaven
van de Nederlandse staat en gaat men
in op de nationale en _____________
economische situatie van ons land en
hoe we er financieel voorstaan. Vlak na
Prinsjesdag krijgt de 1e / 2e Kamer de
gelegenheid om te reageren op de
plannen van het kabinet. Dit noemt
men de Algemene Beschouwingen /
Verantwoordingsdag. Dit jaar gaan de
Algemene Beschouwingen niet door
omdat er _______________________.
(Extra info)

Nieuw onderzoek laat zien dat
jongeren vaker / minder vaak drugs
gebruiken. Maar vooral ook omdat ze
het in hun _________________ zien
gebeuren. De populairste drugs zijn:
1. C___________ (75 pct.) 2.L_____________ (30 pct.) 3. X______(25 pct.)
en 4. S_________(12 pct.) Jongerenorganisatie TeamAlert vindt het
normaliseren van drugs wel / niet
zorgwekkend voor de veiligheid van je
gezondheid, maar ook voor de
veiligheid in het v_________. Zo kun je
je minder goed concentreren bij het
gebruik van _________. Bij cocaïne en
speed neem je meer ____________ en
bij XTC neem je informatie beter /
minder goed op en overschat je jezelf.
Sinds juli wordt er door de politie
gecontroleerd op drugs in het verkeer
met een s__________-test, waarbij de
boete kan oplopen tot _______ euro.
(Extra info)

Kritisch denken
Een nieuwe minister voor Ontwikkelingssamenwerking moet doorgaan met
She Decides, de campagne om gezinsplanning voor meisjes in ontwikkelingslanden te subsidiëren. Demissionair minister Ploumen begon het fonds toen
president Trump na zijn verkiezing de financiering stopzette van organisaties die
zich bezighielden met voorlichting, anticonceptie en abortus. (Extra info)
Stelling: ‘Organisaties die zich bezighielden met voorlichting van anticonceptie en
abortus in ontwikkelingslanden moeten blijvend worden gesubsidieerd‘.
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is anticonceptie?
Waarom stopte Trump de campagne om gezinsplanning voor meisjes in
ontwikkelingslanden te subsidiëren?
Waarom is anticonceptie en abortus in sommige ontwikkelingslanden
verboden?
Noem een argument vóór en tegen deze stelling.
Ben je het eens of oneens met de stelling en motiveer je mening.

Kennisvragen over het
nieuws van week 37

Dat ze na de Duitse verkiezingen in
het parlement komen is zo goed als
zeker en misschien worden ze zelfs
wel de derde partij van Duitsland.
Alternative für Deutschland
krabbelt weer op. Even leek het
erop dat ze aan intern gerommel
ten onder zouden gaan, maar
intussen staat de AfD rond de 10
procent in de peilingen en zijn ze in
de campagne volop aanwezig. Wat
voor soort partij is de AfD?
(Extra info + filmpje)
- Liberale partij
- Christelijke partij
- Een rechts-populistische partij
- Moslim partij
-

Veel mensen met een uitkering
krijgen psychische zorg. Voor
mensen die werken of naar school
gaan, is dat percentage veel lager.
Het onderzoek is gedaan in
opdracht van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het is voor het eerst dat gegevens
over de psychische zorg en over de
beroepsbevolking zijn gekoppeld.
Hoeveel procent van de mensen
met een uitkering krijgt psychische
zorg? (Extra info)
- 11 pct.
- 21 pct.
- 31 pct.
- 41 pct.

-

