Lesbrief ‘Klopt het?’

uitwerkingen

maart 2016

Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase

Klopt het?
Jouw formuleringen in alle opdrachten kunnen natuurlijk afwijken van deze uitwerkingen.
Raadpleeg bij twijfel een medeleerling of je docent(e).
Opdracht 1
Alinea
1

2

4

5

Woord / Uitdrukking
doggybag
nobel streven
morele verplichting
consumptiepatroon
de meest flagrante
ondubbelzinnig negatief
bon ton
sloeber
culinaire prestatie
restaurateur
pun intended
de keten
op het snijvlak
laaghangend fruit

Opdracht 2
Alinea

1

2

3

1

2
3

Omschrijving
zakje om overgebleven voedsel in mee te nemen naar huis
(in restaurants)
goede bedoeling
iets wat je moet doen om een goed mens te zijn
de wijze van kopen en verbruiken
het meest pijnlijk duidelijke
onbetwijfelbaar afkeurenswaardig
goede smaak
armoedzaaier
prestatie op het gebied van de kookkunst
baas van een restaurant
dit grapje was opzet
producenten en handelaren die er samen voor zorgen dat
een product bij de consument komt
waar twee verantwoordelijkheden elkaar raken
makkelijk te bereiken

Feiten

Feit
1 Franse restaurants zijn verplicht doggybags te geven.
2 De Franse overheid wil voedselverspilling terugdringen.
3 Vorig jaar werd supermarkten verboden goed eten weg te gooien.
4 De wereldbevolking neemt toe.
5 De consumptie groeit.
1 Een derde van het voedsel wordt verspild.
2 Verspilling leidt tot honger, milieudruk en geldverspilling.
3 We zijn rijk genoeg om nieuw eten te kopen.
4 Het is niet bon ton om met kliekjes te sjouwen.
5 De gêne weegt zwaarder dan het halfbewuste schuldbesef.
1 Voor personeel is weggooien makkelijker.

Opdracht 3
Alinea

Woorden en uitdrukkingen

Meningen

Mening
1 Voedselverspilling tegengaan is een morele verplichting.
2 We kunnen ons geen voedselverspilling meer permitteren.
3 Nederland moet het Franse voorbeeld volgen.
1 Van alle schandalige praktijken is voedselverspilling de ergste.
2 Voedselverspilling moet negatief worden beoordeeld.
3 Voedselverspilling is overbodig.
4 Iedereen heeft baat bij de aanpak van voedselverspilling.
1 Het verstrekken van een doggybag kost weinig tijd.
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Een restaurateur die voedsel liever weggooit is niet goed snik.
Een wet zal er niet veel aan veranderen.
Een doggybag-wet is een belangrijk signaal.
Doggybags lossen het voedselprobleem niet op.
Dat moet allemaal beter.
Het is niet alleen de overheid die dat kan bewerkstellingen.

Opdracht 4 t/m 9
Opdracht 10
1
2
3
4
5

Dat de kinderen in Afrika direct voordeel hebben van die doggybags.
Nee, in de vierde alinea zegt de schrijver dat door die doggybags het
voedselprobleem niet wordt opgelost.
Ja, want hiermee geef je een duidelijk signaal, zegt de schrijver in alinea 4.
-

Opdracht 11
1
2
3
4
5

Titel en ankeiler

Inventarisatie factcheck

1) waarom dit interview plaatsvond
2) wat de geïnterviewde beweerde
1) de ervaringen van Gordon
2) de spijt die Gordon had over zijn uitspraken
1) er wordt met deskundigen over gesproken
2) er worden harde gegevens (cijfers) gezocht
Nee, niet helemaal; de onderzoeker beperkt zich tot Nederlandse radiostations.
Er wordt gezegd wat een feit is, maar ook wat twijfelachtig is.

Opdracht 12 t/m 16

-
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