MISSIEBRIEFING:

Van harte welcome in ons koude landje
code: e.j.2.C

LEERDOELEN VAN DEZE MISSIE
Deze missie heeft een aantal leerdoelen. Het is dan ook belangrijk dat je met je eindproduct en je
reflectievragen laat zien dat je deze geleerd hebt.
-

Je hebt een beeld van de gewoontes en gebruiken die typisch Nederlands zijn
Je kan in het Engels een informatief stuk schrijven

MISSIEOPDRACHT
Elk land heeft zijn eigen rare gewoontes. Als je in een nieuw land komt en je kent deze gewoontes en
gebruiken nog niet, dan kan je best wel wat onhandige foutjes maken. Je wil de toekomstige bezoekers
graag helpen hiermee.
Doe onderzoek naar wat Nederland en Nederlanders onderscheid van andere landen. Je kan hierbij
denken aan gewoontes en gebruiken, feestdagen, eten of de Nederlandse houding ten opzichte van
zaken als drugs of het homohuwelijk. Gebruik minimaal twee bronnen en vermeld ze in je eindproduct.
Maak een Welcome Guide waarin je dit uitlegt aan asielzoekers die naar Nederland komen. Deze moet
ten minste 250 woorden bevatten en in het Engels geschreven zijn. Maak ook gebruik van afbeeldingen
om je punt beter te maken. Deze Welcome Guide is het eindproduct dat je upload naar je portfolio.

LINKS EN ACHTERGRONDINFORMATIE
Googlen naar Nederlandse gebruiken/gewoontes levert genoeg bronnen op om je Welcome Guide op te
baseren. Je moet deze wel vermelden op of bij je eindproduct. Lees hier hoe je dat doet:
http://www.bruuttaal.nl/leerling/schrijven/bronnen-vermelden/.

REFLECTIEVRAGEN
Beantwoord deze vragen zorgvuldig en zet ze samen met je eindproduct in je portfolio.
1. Voel je jezelf een ‘typische Nederlander’? Op welke manieren wel, en op welke manieren niet?
2. Welke Nederlandse gewoontes en gebruiken zijn denk je het lastigst voor buitenlanders om aan
te wennen?
3. Waar liep je tegen aan bij het schrijven in het Engels? Viel dit mee of viel dit tegen?

