
Teksten bij de 15 instructievideo’s | 3 online lessen – Kracht van woorden 

 

  Video -1    Uitwerking:  Les 1.  

# Welkom bij de online gastlessen van KlasseTaal over “De kracht van woorden”  

# Introductie en uitleg van het thema.  Kennis | Kunde | Karakter  

Beste leerling, 
 
Hartelijk welkom in deze 3 online lessen! Wij van KlasseTaal hebben ons best gedaan om er leuke, 
leerzame, boeiende en afwisselende lessen van te maken. We weten zeker dat je veel zult 
opsteken van deze lessen over De kracht van woorden en taal. Wij hebben in ieder geval bij het 
maken van deze lessen er weer veel van geleerd en veel nieuwe kennis en vaardigheden 
opgedaan! Na deze 3 lessen heb je dingen geleerd waar je een leven lang plezier van zult hebben. 
 
Kennis is macht, karakter is meer! Maar….. 
 
Kennis zonder karakter en vaardigheden is gevaarlijk. 
Karakter zonder kennis en vaardigheden is onvolledig. 
Vaardigheden zonder kennis en karakter is onhandig. 
 
In deze 3 lessen gaan we nadenken over de kracht van woorden. 
 
Woorden spreken zonder daarover na te denken is niet altijd handig. 
Woorden hebben namelijk invloed en effect. Woorden zijn dragers van een boodschap. Positief, 
neutraal of negatief. Woorden kunnen troosten of kwetsen. 
Woorden kunnen verbinden of verwijderen. 
 
Om een lang verhaal kort te maken willen we jou vragen om eerst het verhaal van het potlood te 
lezen. Het staat op blz.3 onderaan. Klik op de afbeelding van het potlood. Wil je daarna het filmpje 
bekijken over The power of words bovenaan blz.3. Klik op de afbeelding van de olifant. 
 
Lees daarna op je gemak bladzijde 3 en 5. We starten de les op bladzijde 6. 
 
Nog even een extra aandachtpunt! 
 

 Als je op het icoontje instructie                       klik, dan ga je automatisch naar de 
mondelinge instructie! 

 

 Als je voorkeur uitgaat naar een schriftelijke uitleg van je online-gastdocent, klik dan op de 
link hieronder en laat hem openstaan voor de andere instructies. 

 
 https://www.klassetaal.nl/wat-doen-wij/voortgezet-onderwijs/informatie-voor-leerlingen-vo 
 
Veel lees- kijk- denk- doe- en leerplezier toegewenst. 
 
Namens het team van KlasseTaal. 
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