
 

 
Oefenen met tekstverbanden en signaalwoorden aan de hand van een 
betekenisvolle tekst 

 
Vak Nederlands Klas en 

niveau  

3 vmbo Aantal lessen 1 

Korte omschrijving 

van de les 

De leerlingen oefenen met tekstverbanden en signaalwoorden aan 

de hand van de tekst ‘Wat doet drank met een puberbrein?’ van de 

website JMouders. Daarnaast zoeken ze uit over hoe de Bijbel 

spreekt over alcohol. 

Les op hoofdlijnen: 

- Doelen 

- Inhoud en 

verloop  

- Werkvorm 

- Soort les 

- Periode 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen 

- De leerlingen oefenen met het zoeken naar tekstverbanden. 

- De leerlingen zoeken uit hoe de Bijbel spreekt over alcohol. 

In de voorgaande les is de theorie besproken over zinsverbanden 

met bijbehorende signaalwoorden. 

 

Inhoud en verloop 

- De docent bekijkt met de klas eerst globaal de tekst. De 

bronvermelding is ook belangrijk om te bespreken: tekst komt 

van website van JMouders. 

- De leerlingen maken individueel een opdracht uit de methode 

waarin ze oefenen met tekstverbanden en signaalwoorden.  

- De docent bespreekt de tekst kort na en geeft daarbij aandacht 

aan begrippen als: Syndroom van Korsakov, binge drinken en 

verslavingskans; verder gaat het in deze tekst vooral om de 

gevolgen van alcohol voor je gezondheid/hersenen. 

- De leerlingen zoeken in tweetallen uit hoe de Bijbel over alcohol 

spreekt. 

 

Aanpak 

- Klassikaal: De leerlingen gaan na of ze zelf een Bijbelgedeelte 

weten waarin sprake is van wijn en/of alcohol.  

- Tweetallen: De leerlingen zoeken zes Bijbelteksten op, noteren 

deze in eigen woorden en trekken een conclusie over hoe de 

Bijbel over alcohol spreekt. 

• Pred.9:7 – drink uw wijn met een vrolijk hart 

• 1 Tim. 5: 23 – Paulus adviseert Timotheüs een weinig wijn te 

drinken 

• Spreuken 20: 1 - Wijn is een spotter, sterkedrank een 

onruststoker, ieder die daardoor gaat zwalken, is niet wijs. 

• 1 Kor. 6:12 – u niet onder de macht van iets laten brengen 

• 1 Kor. 6:19 – Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest 

• Efeze 5: 18 – Word niet dronken van wijn waarin 

losbandigheid is, maar word vervuld van de Heilige Geest 

- Klassikaal: de leerlingen delen hun conclusie met elkaar (Bijbel 

wijst alcoholgebruik niet af, maar alcoholmisbruik wel).  

 

Werkvorm 

klassikaal/individueel/tweetal 

 

Soort les 

losse les 

Indruk docent van 

merkbare resultaat 

bij leerlingen qua 
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christelijke 

vorming  

Typerende 

opmerking (citaat) 

van docent  

 

Typerende 

opmerking (citaat) 

van een leerling   

 

Bronnen, leer- en 

hulpmiddelen (b.v. 

Powerpoint, 

lesplan, website, 

filmpje) (graag 

toevoegen als 

aparte bijlage) 

 

- www.jmouders.nl  

- Methode Taalpuntnl GT, deel 3: H3 opdracht 19 

- Stencil voor het noteren van de Bijbelteksten in eigen woorden. 

Andere relevante 

informatie 

Deze les is ontworpen op basis van de didactische diamant. 

Onderzoekscentrum Driestar educatief Gouda. 
Verspreiding toegestaan indien de bron vermeld wordt. 

Met dank aan de docent wiens les heeft geleid tot dit lesidee. 

 

http://www.jmouders.nl/
https://www.driestar-educatief.nl/onderzoek/projecten/kennisbank/handreikingen/vakken-en-didactiek/didactische-diamant-p-m-murre

