
Opdrachtomschrijving voor leerlingen 

 

Les 1 (voorbereiding): 

Je gaat in de komende lessen kennismaken met een klassieker uit de Nederlandse literatuur: 

Mariken van Nieumegen. Maar: wat is een klassieker eigenlijk? En waarom is Mariken een 

klassieke tekst geworden in onze canon? Waar gaat dit verhaal van 1500 jaar geleden over? 

Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. 

 

Les 2 (voorbereiding): 

Bekijk samen met je groepsleden het fragment uit Mariken dat je gekregen hebt. Heeft het 

een titel of tussenkopje? Wat voor tekst is het? Herken je al enkele woorden? Noteer de 

bevindingen van jullie groepje. Je bespreekt dit samen, maar je schrijft allemaal de 

uitwerking in je eigen schrift op. Maximaal 30 minuten aan werken. Het gaat om je eerste 

indruk van de tekst, het is niet de bedoeling dat je nu al de hele tekst vertaalt. 

Les 2 en 3 (tijdens de les): 

Je gaat met je groepje jullie fragment hertalen.  

Stap 1: nummer 1 uit het groepje leest de tekst hardop voor. Nummer 2 noteert de woorden 

en zinnen die hij of zij herkent op een los blad.  

Stap 2: Nummer 3 onderstreept de onbekende woorden in de uitgeprinte tekst en geeft ze 

door aan nummer 4. Nummer 4 zoekt op zijn mobiele telefoon de betekenissen op. Overleg 

samen over de betekenis als er meerdere opties mogelijk zijn. 

Stap 3: Nummer 2 noteert de gevonden woordbetekenissen op het blad met het fragment. 

Er is ruimte voor in de marge.  

Stap 4: Nummer 1 leest opnieuw de tekst voor. Er zijn waarschijnlijk nog steeds ‘gaten’: 

woorden waarvan je de betekenis niet kon vinden in het woordenboek. Overleg samen, aan 

de hand van de rest van de zin, wat het woord zou kunnen betekenen.  

Stap 5: kom je er samen niet uit? Vraag het je docent. 

 

Les 4 (voorbereiding) 

Welke vragen heb je over Mariken van Nieumegen? Wat vind je raar, begrijp je niet of valt je 

op? Noteer je vragen in je schrift.   

 


