2a. Denk opdracht - Internetopdracht

Inleiding:
Deze opdracht is het meest geschikt om in groepsverband te doen en heeft als
doel het actief zoeken naar informatie. Hierbij zullen de leerlingen gebruik
maken van de internetsite van entoen.nu. De leerlingen kunnen in groepjes
van 4 achter de computer gaan zitten en gezamenlijk de vragen
beantwoorden.
Om op de goede site van entoen.nu te komen, vindt u op pagina 2 een
instructieblad voor de leerlingen om op de goede website te kokmen. Mochten
de leerlingen er zelf niet uitkomen dan staat hieronder nog een versie
waarmee u de kinderen kunt helpen.
Als leerkracht kunt u er zelf voor kiezen of u het antwoordenblad kopieert en
de kinderen zélf laat nakijken of dat u het na afloop in het groepje bespreekt.
Wel is van belang dat de kinderen die deze opdracht gaan doen, elk een
vragenblad en een instructieblad krijgen. Het vragenblad kunt u printen en
kopiëren en is op pagina 3. bij deze handleiding toegevoegd.
Aanwezig in dit document:
- Pagina 2: Instructieblad “internetopdracht” voor de leerlingen
- Pagina 3: internetopdracht vragenblad
- Pagina 4: internetopdracht antwoordenblad

Informatie voor de leerkracht
De website voor deze opdracht is:
www.entoen.nu
Voor deze opdracht gebruiken we de volgende canonvensters:

- De Beeldenstorm

- Willem van Oranje
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“Op 1 april verloor Alva zijn bril!”

Om iets te weten te komen over de Nederlandse Opstand, is internet natuurlijk heel
handig! Bij deze opdracht ga je, samen met 4 of 5 klasgenoten, op een site van
entoen.nu zoeken naar informatie over de Nederlandse Opstand en de inname van
Den Briel. Op deze site staan plaatjes, teksten en filmpjes die je kunnen helpen bij
het beantwoorden van de vragen. Heeft iedereen een pen en een opdrachtenblad?
Dan kunnen we snel beginnen!

Even opstarten:
- Open het internet
- Surf naar: www.entoen.nu
- Als je de site ziet, klik je bovenaan op het oranje
tabblad 'Voor leerlingen', je selecteert 'groep 7 en 8'.
- Je ziet de hele canon staan. Wanneer je op een plaatje
(dit heet een venster) klikt, krijg je meer informatie over
personen en gebeurtenissen uit het verleden.
Voor deze opdracht gebruiken we de volgende vensters:

- De Beeldenstorm

En:

- Willem van Oranje

Op het vragenblad kun je deze plaatjes (vensters) weer terugvinden. Bij
elke vraag staat een plaatje. Dit betekent dat je voor het beantwoorden
van de vraag naar dit venster moet gaan.
Heel veel succes!!!!

Tips: Bij elke vraag staat een plaatje van de Beeldenstorm of van Willem van
Oranje. Dit betekent dat je voor het beantwoorden van de vraag naar dit venster
in de canon moet gaan.
1. Wie was Filips II en wat wilde hij van zijn onderdanen?
…………………………………………………………………………..............................
2. Waar was Willem van Oranje geboren en wat voor rol had hij?
……………………………………………………………………………………………………………
3. Wat was de beeldenstorm?
……………………………………………………………………………………………………………
4. Wat waren protestanten?
……………………………………………………………………………………………………………
5. Wat was Alva van beroep en waarom werd hij naar de Nederlanden
gestuurd? (kijk bij de afbeeldingen van het canonvenster voor meer
informatie over Alva)
……………………………………………………………………………………………………………
6. Waarom begon de Nederlandse Opstand en wie was de leider van de
opstand?
…………...………………………………………………………………………………………………
7. Wat waren de watergeuzen en wie leidde ze?
……………………………………………………………………………………………………………
8. Wat gebeurde er met Den Briel op 1 april 1972?
……………………………………………………………………………………………………………

1. Wie was Filips II en wat wilde hij van zijn onderdanen?

- Filips II was de Spaanse koning die regeerde over de 17 provincies van
Nederland. Hij wilde dat iedereen in zijn rijk katholiek zou zijn.

2. Waar was Willem van Oranje geboren en wat voor rol had hij?

- Willem van Oranje komt uit Dillenburg in Duitsland. Hij was één van de
belangrijkste edelen in de Nederlanden. Hij was stadhouder van Holland,
Zeeland en Utrecht. Ook was hij de leider van de opstand in de
Nederlanden.

3. Wat was de beeldenstorm?
- De protestanten vielen de kerken aan. Volgens hen stond er in de Bijbel
hoe zij als christenen moesten leven, en een goed christen helpt ook arme
mensen. Maar de kerk verrijkte alleen zichzelf. Daarom plunderden of
vernielden de protestanten de beelden en schilderijen van de kerken. Dat
noemen ze de beeldenstorm.
4. Wat waren protestanten?
- Protestanten waren mensen die in die tijd kritiek hadden op de kerk en
het niet eens waren met wat de kerk deed. Zij vonden dat de kerk veels te
rijk was en niets aan de armen gaf, terwijl in de Bijbel juist stond dat je de
armen moest helpen. Johannes Calvijn was ook tegen de kerk en dacht net
zo als de protestanten. Hij had veel volgelingen in de Nederlanden.
Daarom heten protestanten ook wel Calvinisten.
5. Wat was Alva van beroep en waarom werd hij naar de Nederlanden
gestuurd?
- Alva was een hertog en een generaal van koning Filips II. Hij werd door
de koning met een leger naar de Nederlanden gestuurd omdat de onrust
steeds erger werd onder de inwoners. Alva moest zorgen dat mensen die
zich niet aan de regels hielden gestraft werden, zodat de onrust weg zou
gaan.
6. Waarom begon de Nederlandse Opstand en wie was de leider van de
opstand?
- Filips II, de koning die regeerde over de Nederlanden, wilde dat iedereen
katholiek was en strafte mensen die niet katholiek waren. Dit vond het
volk niet leuk en de mensen werden onrustig en kwamen steeds vaker in
opstand. Ook Willem van Oranje vond dat niet leuk, hij werd de leider van
de opstand tegen koning Filips II.
7. Wat waren de Watergeuzen en wie was hun leider?
- De watergeuzen waren een soort piraten. Ze plunderden schepen, vielen
kustplaatsen aan en hielden soms strooptochten op het land. Later hielpen
ze Willem van Oranje bij de Opstand tegen de Spaanse koning.
8. Wat gebeurde er met Den Briel op 1 april 1972?
- De watergeuzen kwamen per ongeluk voor Den Briel te liggen en
hoorden van veerman Coppelstock dat de Spanjaarden er niet waren.
Lumey, de aanvoerder van de geuzen, eiste toen de stad op in Naam van
de Prins. Ze beukten de poort in en drongen de stad binnen. Daar hezen
ze de vlag van Willem van Oranje. Den Briel was toen de eerste stad die
bevrijd was van de Spanjaarden.

