
Tekst Karin van Breugel

Goed nieuws! Newswise, dat populair is in het voortgezet onderwijs, is nu 

ook beschikbaar voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Newswise, het 

Engelstalige zusje van Nieuwsbegrip, is een leuke en leerzame aanvulling 

op de reguliere methode Engels. ‘Leerlingen breiden hun woordenschat uit 

en hun leesbegrip verbetert. Alles is kant-en-klaar, dus ik hoef een stuk 

minder voor te bereiden’, zegt vakleerkracht Kathleen Moore.

Newswise nu ook 
voor bovenbouw 
basisschool

Kinderen komen steeds jonger en vaker in 

aanraking met Engels. Bijvoorbeeld omdat ze 

gamen, filmpjes kijken op YouTube of Engels-

talige liedjes luisteren. Basisscholen merken 

dat de reguliere methodes Engels eigenlijk 

niet zo goed passen bij het niveau van deze 

leerlingen; het is allemaal wat te simpel voor 

ze. ‘Newswise komt juist tegemoet aan de 

verschillende niveaus van leerlingen, ook 

wanneer zij doorstromen naar het vo’, vertelt 

Mignon van Hasselt van de CED-Groep.

Aansprekende onderwerpen

Voor Kathleen Moore, vakleerkracht Engels 

bij de Enschedese Schoolvereniging, is dit 

zeer herkenbaar. ‘Onze school biedt al in de 
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onderbouw Engels aan. In de bovenbouw heb 

je dan echt extra materiaal nodig, bijvoor-

beeld voor de uitbreiding van de woorden-

schat. De reguliere methodes Engels gaan 

vaak over je familie, de wereld om je heen 

en dat soort zaken. Newswise levert elke 

twee weken een les over een wat breder 

georiën teerd, actueel onderwerp. Meestal 

vrij internationaal en een beetje luchtig, zoals 

Thanksgiving of fifty years Big Mac. Soms zijn 

de onderwerpen een stuk serieuzer. Vorig jaar 

was er bijvoorbeeld een les over ocean plastic 

shoes, die veel losmaakte bij de leerlingen.’ 

Differentiëren is makkelijk

Alle lessen van Newswise zijn op drie niveaus 

beschikbaar: A1, A2 en B1. De niveaus cor-

responderen met het Europees Referentieka-
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der. Per niveau is er een tekst met bijbeho-

rende oefeningen. De meeste basisscholen 

gebruiken niveau A1. Bij Kathleen is dat iets 

anders, omdat zij op een VVTO-school (vroeg 

vreemdetalenonderwijs) werkt. Zij ziet grote 

niveauverschillen tussen haar leerlingen. 

‘In groep 7 werkt iedereen op niveau A1, in 

groep 8 kunnen sommige leerlingen niveau 

A2 aan. In de praktijk werkt dat prima. We 

starten altijd eerst gezamenlijk met de tekst 

op A1-niveau. We lezen samen hardop en 

praten over de tekst in het Engels. De kinde-

ren mogen bijvoorbeeld voorspellen waar de 

tekst over gaat en vertellen wat ze al over het 

onderwerp weten. Alle themawoorden stip 

ik aan via het digibord. Na die klassikale be-

spreking laat ik meestal nog even het filmpje 

zien dat bij de les hoort. De kinderen vinden 

dat zó leuk!’

Aansluitend gaan de leerlingen in tweetal-

len aan de slag met de oefeningen op hun 

eigen niveau. De leerlingen die op A2-niveau 

werken, krijgen nog een extra tekst die langer 

en moeilijker is. Bij de oefeningen staat elke 

les één leesstrategie centraal. ‘De leerlin-

gen krijgen de verschillende leesstrategieën 

steeds beter in de vingers en gaan ze ook toe-

passen bij andere vakken en andere teksten. 

Die transfer is heel waardevol’, aldus Mignon.

Aan alles is gedacht

Newswise zit volgens Kathleen goed in elkaar 

en is makkelijk in gebruik. ‘De teksten en 

de oefeningen zijn kant-en-klaar, ik hoef ze 

alleen maar te printen. In de korte docenten-

handleiding staat precies wat ik moet doen, 

dat scheelt veel voorbereidingstijd. Tijdens de 

Newswiselessen gebruik ik altijd de speciale 

digibordtool. Hiermee kan ik bepaalde tekst-

elementen, zoals titel, inleiding of tussenkop-

jes, helder maken. De rest blijft dan letterlijk 

een beetje vaag. Dat helpt om de aandacht 

goed vast te houden.’ 

Een ander digitaal handigheidje is de voor-

leestool, voor dyslectische leerlingen. Trou-

wens ook handig voor leerkrachten die zich 

niet zeker voelen over hun eigen uitspraak.

Leerlingen zijn enthousiast

Marlon, Renate, Stephanie en Taco (groep 8) over Newswise: 
‘Wij gebruiken op school ook Nieuwsbegrip. Ik vind het leuk dat de 
meeste onderwerpen bij Newswise wat internationaler en minder 
serieus zijn. De teksten zijn soms best moeilijk en vaak ken je 
nog niet alle woorden. Gelukkig mogen we de opdrachten in duo’s 
maken, dan is er altijd wel iemand die een woord wél kent.’
‘Elke les leer je nieuwe woorden en je wordt ook steeds handiger 
met de leesstrategieën. Laatst hadden we bijvoorbeeld een tekst 
over Halloween, waarbij we moesten samenvatten. Ik merk dat 
ik een tekst beter begrijp als ik een samenvatting maak. En ik 
onthoud dan ook beter wat ik gelezen heb.’ 

Voordelen Newswise
• elke twee weken een nieuwe les
• uitbreiden woordenschat
• gericht oefenen met vijf leesstrategieën 
• kant-en-klaar materiaal: teksten en oefeningen op drie niveaus 

(A1, A2 en B1)
• vergroten van kennis van de wereld
• handige digibord-tool
• voorlees-tool
• links naar korte en begrijpelijke filmpjes 
• minimale voorbereidingstijd
• zorgt voor doorgaande leerlijn po-vo.

Leerlingen vinden het leuk om in kleine groepjes aan opdrachten te werken.


