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Van cel tot baby
LESBRIEF

opdracht 1 
Bekijk de afbeelding hieronder. Deze gaat over de vraag ‘Hoe ontstaat een nieuw kind?’ Lees wat de kinderen 

hierover zeggen. Klopt het wat zij zeggen? Wat denk je zelf? Schrijf je eigen antwoord(en) erbij.

Hoe ontstaat een nieuw kind?        
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opdracht 2 
Kijk met de klas naar mediaboodschap 1. Beantwoord daarna de vragen hieronder.

Wat voor soort mediaboodschap is dit?

  Krantenbericht

  Nieuwsitem

  Websitepagina

  Tv-programma over wetenschap

Bevat deze mediaboodschap vooral feiten of vooral meningen? 

               

              

Als er een mening voorkomt, waarom denk je dat deze persoon deze mening heeft?

                

              

              

Wat vind je van deze boodschap?

                

              

              

opdracht 3 
Kijk met de klas naar mediaboodschap 2. Beantwoord daarna de vragen hieronder.

Wat voor soort mediaboodschap is dit?

  Krantenbericht

  Nieuwsitem

  Websitepagina

  Tv-programma over wetenschap WEETJE

Wist je dat een 

baby al begint 

te bewegen in 

de buik als hij 

nog maar 2 cm 

groot is?
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Bevat deze mediaboodschap vooral feiten of vooral meningen? 

               

              

Als er een mening voorkomt, waarom denk je dat deze persoon deze mening heeft?

                

              

              

Wat vind je van deze boodschap?

                

              

              

opdracht 4 
Hieronder staat mediaboodschap 3. Lees de tekst en beantwoord daarna de vragen eronder. 

Bron: de Volkskrant.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/duitsland-staat-test-embryo-s-toe~b2a44c98/
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Wat voor soort mediaboodschap is dit?

  Krantenbericht

  Nieuwsitem

  Websitepagina

  Tv-programma over wetenschap

Bevat deze mediaboodschap vooral feiten of vooral meningen? 

               

              

Als er een mening voorkomt, waarom denk je dat deze persoon deze mening heeft?

                

              

              

Wat vind je van deze boodschap?

                

              

              

opdracht 5
Op de volgende pagina staat mediaboodschap 4. Lees de tekst en beantwoord daarna de vragen eronder.

Wat voor soort mediaboodschap is dit?

  Krantenbericht

  Nieuwsitem

  Websitepagina

  Tv-programma over wetenschap

Bevat deze mediaboodschap vooral feiten of vooral meningen? 

               

              

WEETJEWist je dat er wereldwijd 255 baby’s per minuut geboren worden?
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Als er een mening voorkomt, waarom denk je dat deze persoon deze mening heeft?

                

              

              

Wat vind je van deze boodschap?

                

              

              

Bron: NPV.

https://www.npvzorg.nl/themas/embryoselectie/

