Midden in het nieuws – actualiteitenoverzicht
Week 34 - Augustus 2016

Maandoverzicht Economie : Zomeroverzicht 2017

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

Mogelijkheden:
Werkloosheid blijft gestaag dalen
Foto …
'Brandmerk' op groenten en fruit
scheelt bergen plastic
Foto …
Het is eten of gegeten worden voor
Unilever
Foto …
'Transferregels zijn misplaatst, illegaal
en niet-competitief'
Foto …
Hoezo duurdere zorgverzekering? Wie
bepaalt dat?
Foto …
Haven Rotterdam loopt uit op
concurrent Antwerpen
Foto …
Hoogste koers van de euro in 2,5 jaar
Foto …
'Nederlandse boeren hebben laagste
milieu-impact ter wereld'
Foto …
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Mediaoverzicht
Wie is wie en wat hoort bij wat?

Naam

Midden in het nieuws
16 pct. van de Nederlanders
heeft geen geld voor ….
Duitse supermarkten halen
Nederlandse ….uit de schappen
….omhoog op onder meer tandpasta, neusspray, acne-crème
Dat gaat snel: een op de drie …..
is contactloos

Foto nr.

Naam

Midden in het nieuws
Duitse Dieseltop: vijf miljoen …..
terug naar de garage
Bodem van hypotheekrente
bereikt, ….. stijgt weer
Meer bestellingen bij ….., maar
fors verlies moederbedrijf
Recorddrukte op: 230.000
reizigers op één dag verwacht

Foto nr.

Mogelijkheden: Eieren / rente / auto's / Thuisbezorgd.nl / Btw / Schiphol / vakantie / pinbetalingen /

Actueel artikel
Het is de transfer van de zomer, de overgang van ____________ van ____________ naar _______________. Voor het
duizelingwekkende bedrag van 222 miljoen euro, meer dan het dubbele dan vorige zomer voor ________ werd
betaald. United maakte toen 105 miljoen euro over aan Juventus.
Volgens Theo van Seggelen, secretaris-generaal van de internationale _______________, laat de transfer vooral zien
dat het ______ niet deugt. "De _____________ is het domein van een klein aantal clubs, vooral uit Europa." (filmpje)

Vul het ontbrekende woord in:
1. spelersmarkt
2. Paul Pogba
3. Barcelona
4. voetbalvakbond
5. Paris Saint - Germain
6. systeem
7. Neymar

Woordspel:
..nt.l – b..st.ndsg.r.cht.gd.n – bl..ft – gr….n, v..r.l – d..r – vl.cht.l.ng.n (info)
.v.rv.rh.tt. – w.n.ngm.rkt: vr..gpr..s – n.g – n…t – z. – v..k - .v.rb.d.n (info)
Deliveroo v.rv.ngt - .ll. – k..r..rs - .n – l..nd..nst – d..r - zzp'.rs (info)
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Kennisvragen over het
nieuws van deze zomer

Harde of een zachte Brexit

De pegels van voetbalvrouwen

De EU en het Verenigd Koninkrijk
hebben nog tot maart 2019 / 2020 om
de Brexit rond te krijgen. Dan vliegen
de Britten definitief uit de EU.
Op dit moment exporteert en
importeert het Verenigd Koninkrijk van
en naar EU-landen, alsof er geen
grenzen zijn. Bij een zachte / harde
Brexit proberen we het zoveel mogelijk
te houden als het nu is.
De Britse premier Cameron / May
stuurt aan op een zachte / harde
Brexit. Het Verenigd Koninkrijk wil
namelijk vooral uit de EU vanwege één
onderwerp: m__________. Het lijkt
voor de hand te liggen dat er niet óf
een keiharde óf een zachte Brexit
komt. Daartussen zit namelijk een
groot grijs gebied. Uit de
onderhandelingen zal waarschijnlijk
een soort 'halfzachte' Brexit komen.
(Extra info)
(laatste nieuws: Geen enkele vooruitgang bij Brexitonderhandelingen)

Lieke Martens is waarschijnlijk de best
betaalde voetbalster van ons land. Zij
maakte vorige maand een
droomtransfer naar Arsenal / Ajax /
Barcelona. Een meerderheid /
minderheid van de oranjespeelsters
kan rondkomen van het geld wat zij
verdienen met voetbal. In de
Nederlandse competitie verdienen de
meeste speelsters een vergoeding tot
ongeveer 600 / 6000 euro per maand.
Krijg je als contractspeelster een salaris
dan varieert dat van ___ tot ___ euro
per maand (inclusief / exclusief
sponsering en clinics). Lieke Martens
gaat een bedrag van ongeveer 20.000 /
200.000 euro verdienen bij haar
nieuwe club en staat daarmee in de
top 20. De Engelse Alex Morgan
verdient het meest, nl _______ euro.
Dat het ongelijk verdeeld is blijkt uit
het feit dat Lionel Messi van dezelfde
club het jaarinkomen van Lieke in 3 /
30 dagen verdient. (Extra filmpje)

De Volkskrant heeft onderzocht
wat de belangrijkste redenen zijn
voor ontslag op staande voet. In
welke volgorde worden
werknemers op staande voet het
meest ontslagen?
(info)

- Fraude, diefstal, conflict over reintegratie bij zieke werknemers
- Diefstal, fraude, conflict over reIntegratie bij zieke werknemers
- Conflict over re-integratie bij
zieke werknemers, diefstal,
fraude

Kritisch denken
Het toerisme in Nederland groeit. In 2016 gaven toeristen bijna 76 miljard euro
uit in Nederland. Dat is vier procent meer dan het jaar daarvoor. En ruim een
kwart meer dan in 2010. Honderdduizenden mensen zijn werkzaam in deze
branche. (info)
Stelling: ‘Er wordt te veel geklaagd over toerisme’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat zijn in ons land toeristische steden / gebieden?
Wat zijn de voor- en nadelen van een groeiende toeristische sector?
Wat is Airbnb?
Waarom is er veel kritiek op Airbnb?
Noem een argument vóór en tegen deze stelling.
Ben je het eens of oneens met de stelling en geef aan waarom.

Het gaat niet lekker met ____. Het
probleem: de aanwas van nieuwe
gebruikers gaat niet snel genoeg.
Andere social media, zitten in de
weg. De apps strijden om dezelfde
doelgroep: jonge gebruikers die
hun gegevens afstaan, gevoelig zijn
voor online advertenties en steeds
meer gaan verdienen. Over welk
bedrijf gaat deze tekst? (Extra info)

- Instagram
- Facebook
- Snapchat
- WhatsApp
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Recycling is niet zo gemakkelijk

Meer verzekeringsfraude bij jongeren

De l_______________industrie doet te
weinig om plastic verpakkingen op de
markt te brengen die goed te recyclen
(=______________) zijn. Dat zeggen de
a______________bedrijven. Hierdoor
is het nog steeds moeilijk om van
plastic flessen en bakjes, nieuwe plastic
flessen en bakjes te maken.
Er zit tussen het ingezameld plastic te
veel / te weinig verpakkingen die niet
of slecht te recyclen zijn.
Problemen hebben de afvalverwerkers
met een toename / afname van het
aantal gekleurde petflessen en zwarte
vlees- en fruitschaaltjes.
Ongeveer een kwart / de helft van
kunststof verpakkingen wordt weer
gerecycled. Van het kwalitatief
mindere plasticafval, dat is meer dan
de helft daarvan, worden producten
gemaakt waar normaal hout voor
wordt gebruikt, zoals t___________ en
b_________________. (Extra info)

Verzekeraars hebben in de eerste helft
van dit jaar twee / vier keer zoveel
gevallen van fraude met reisverzekeringen ontdekt als in dezelfde
periode vorig jaar. Vooral mensen
tussen __ en __ jaar verzinnen diefstal
van spullen. De stijging komt doordat
verzekeraars slimmer worden en
declaraties beter o_______________.
Maar misschien wordt er ook meer
gefraudeerd", zegt een woordvoerder
van het Verbond van Verzekeraars. In
totaal is er bij verzekeraars voor 8,3 /
83 miljoen euro onterecht
gedeclareerd. De woordvoerder van
het Verbond van Verzekeraars zegt dat
huishoudens door de fraude tientallen
euro's per jaar te veel aan premie
betalen. Fraudeurs worden stevig
aangepakt. Men krijgt een boete van
532 euro, de verzekeraar gooit je uit
de verzekering en als je het heel bont
maakt, kom je op een zwarte lijst
(Extra info)

Kritisch denken
(Extra info)
Slecht nieuws voor mensen met een verzekerde smartphone. Als je telefoon
kapot gaat, kun je van je verzekering een ouder en gebruikt model terugkrijgen,
bepaalde klachteninstituut Kifid. (info)

Kennisvragen over het
nieuws van deze zomer

Door het fipronilschandaal zijn de
afgelopen dagen al
honderdduizenden kippen geruimd,
oftewel gedood. En dagelijks
moeten miljoenen fipronil-eieren
worden vernietigd. Maar wat
gebeurt er precies met al die kippen
en eieren? (Extra info)
(Extra: Zin in een omeletje? Check
dan even dit)
- Worden verwerkt tot biobrandstof
- Worden verbrand in ovens
- Worden opgeslagen in vrieshuizen
- Worden gestort in de oude steenkoolmijnen in Limburg

Van alle landen in de EU exporteert
welk land veruit het meeste bier?
In 2016 ging er 1,9 miljard liter de
grens over, blijkt uit cijfers die
Eurostat publiceerde in het kader
van de Internationale Bierdag.
(Extra info)

Stelling: ‘Verzekeraar mag kapotte telefoon vervangen door gebruikt model‘.
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is een refurbished model?
Waarom geven verzekeraars een gebruikt model i.p.v. een nieuw
model?
Waarom wordt er veel gefraudeerd met smartphones?
Noem een argument vóór en tegen deze stelling.
Ben je het eens of oneens met de stelling en motiveer je mening.

- Duitsland
- België
- Polen
- Nederland
- Frankrijk
- Verenigd Koninkrijk
- Rusland

