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Lesopdracht
Opdracht 1:

vader heeft gedaan. Ze zijn trots op hun trainer Aart, maar vin-

Maak groepjes van vier en bespreek met elkaar de volgende vra-

den dat er meer gedaan moet worden. Ter voorbereiding op de

gen. Gebruik de informatie uit het fragment.

ledenvergadering komen de jongens bijeen om argumenten te

• Welke eigenschappen moet een voetballer bezitten?
• Welke eigenschappen moet een sporter bezitten?
• En een topsporter?
• Verklaar de verschillen tussen een voetballer, sporter en topsporter.

• Wat zijn de taken van een trainer?
• Zijn de taken van een trainer van een voetbalteam anders dan

verzamelen die ze tijdens de ledenvergadering naar voren kunnen brengen. Hun doel is dat iedereen lid mag worden van de
club, dus ook asielzoekers en in dit specifieke geval Adil.
Ga in een groepje van maximaal vier leerlingen argumenten
bedenken om dit doel te bereiken. Om echt goed voorbereid te
zijn, bedenken jullie ook welke argumenten de vader van Joey
naar voren zal brengen. Schrijf deze argumenten op een apart

die van een trainer van een korfbalteam, zwemteam, dans-

blaadje op.

team of een andere sport?

Geef jullie blaadje met de argumenten die de vader zal inzetten

• En bij een individuele sport als tennis, judo of schoonspringen?

• Hoe zit dat bij topsport, zijn de taken van een trainer dan an-

aan een ander groepje.
Bedenk nu tegenargumenten bij de argumenten die jullie net
van een ander groepje hebben gekregen.

ders?

Geef jullie blaadje met de originele argumenten en jullie tegenOpdracht 2:

argumenten door aan een derde groepje.

De vader van Joey is bestuurslid bij de voetbalvereniging. Bestuurslid ben je meestal op vrijwillige basis. Je draagt de club

Bespreek het nieuwe blaadje dat jullie gekregen hebben zorg-

een warm hart toe en helpt waar nodig. Toch neem je als vrijwil-

vuldig. Vul aan waar nodig.

liger vaak je eigen mening mee de club in. En als bestuurslid zit
je op een plek waar je met regels te maken hebt en regels maakt.

Wat denk je: lukt het het team om tijdens de ledenvergadering

Jouw eigen mening kan dus van invloed zijn op het maken van

het bestuur, en dus ook de vader van Joey, te overtuigen dat ie-

die regels. Het team is onder de indruk van de uitspraken die de

dereen lid mag worden van de club?
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