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 Vooraf 
Luister en lees mee. 
 
tie – ner – i – dool 
tiener – idool 
tieneridool 

 
YouTube 
[spreek uit: 
joe – tjoep] 

 
Baby 
[spreek uit: 
bee – bie] 

     
vi – de – o – clip   
video – clip  
videoclip 

 
racen 
[spreek uit: 
ree – sun] 

 
chauffeur 
[spreek uit: 
sjoo – feur] 

 

 Tekst lezen 
1. Lees de tekst met het stappenplan. 

2. Justin Bieber is een tieneridool. Ken je nog meer tieneridolen? Welke? 

 

 

 

 

 

3. Lees regel 13. Daar staat: Tien jaar geleden was Bieber nog een doodnormale 

jongen. Wat is doodnormaal? 

  

 

 

4. Mensen in Amerika hebben handtekeningen verzameld. Ze willen dat Justin 

Bieber weggaat uit Amerika. Praat samen over het verzamelen van 

handtekeningen. Hoe gaat dat? Wat doe je met de handtekeningen? 

 

5. Stel je voor dat jij ineens beroemd zou worden. Hoe zou je je dan voelen? En 

hoe zou jij je gedragen? 
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 Een schema invullen 
Welke woorden horen bij welk stukje tekst?  

Er staan al een paar woorden in het schema. 

Kies bij elk kopje nog twee (groepjes) woorden.  

 

Kies uit: doodnormale jongen – handtekeningen verzamelen – 

miljoenen fans – rare dingen – talentenjacht –  

weggaan uit Amerika – zanger – zich gedragen 
 

Het gaat niet goed met Justin Bieber 

Dit is het stukje 

tekst: 
Deze woorden horen erbij: 

Veel fans  

(regel 5-11) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
meisjes en jongens tot achttien jaar fan 

Ineens beroemd 

(regel 12-22) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
ontdekt door filmpje op YouTube 

Domme dingen 

(regel 23-30) 

 
beroemd zijn kan moeilijk zijn 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

4 Foto: ANP 3 Foto: ANP 2 Foto: ANP 1 Foto: ANP 
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Handtekeningen 

(regel 31-35) 

 
boos 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 Samenvatten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tekst Het gaat niet goed met Justin Bieber heeft vijf stukjes. 

1. Welke titel past ook goed bij deze tekst? Zet een cirkel om A, B of C. 

A. Alle tieneridolen doen raar 

B. Justin Bieber doet rare dingen 

C. Justin Bieber komt uit Canada 

 

Kies nu steeds de beste samenvatting bij een stukje tekst. 

Kijk ook naar het schema van opdracht 3. 

Daar zie je al welke woorden belangrijk zijn. 

 

2. Lees het tweede stukje tekst, onder Veel fans. 

Wat staat er in een samenvatting? 
Daar staat het belangrijkste van een langere tekst.  
Maar dan in het kort. 

Kijk naar de titel van de tekst. 
En kijk naar de kopjes. 
Die gaan vaak over het belangrijkste. 
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Wat is de beste samenvatting van dit stukje? Zet een cirkel om A, B of C.  
A. Alle fans van zanger Justin Bieber zijn jonger dan achttien jaar. 

B. Miljoenen jongens hebben hetzelfde kapsel als zanger Justin Bieber. 

C. Miljoenen meisjes en jongens zijn fan van zanger Justin Bieber. 

 

3. Lees het stukje tekst onder het kopje Ineens beroemd. 

Wat is de beste samenvatting van dit stukje? 

A. Een grote hit van Justin was Baby. Bij dat lied werd een videoclip gemaakt. 

Dat was toen het best bekeken YouTube-filmpje aller tijden. 

B. Justin was eerst een doodnormale jongen. Maar hij deed mee aan een 

talentenjacht en werd toen ontdekt door een filmpje op YouTube. 

C. Toen Justin 12 jaar was, had nog nooit zangles gehad. Maar hij leerde 

zichzelf aan om gitaar, piano, trompet en drums te spelen. 

 

4. Lees het stukje tekst onder het kopje Domme dingen. 

Wat is de beste samenvatting van dit stukje? 

A. Bieber is heel beroemd en gooit eieren tegen het huis van zijn buurman. 

B. Bieber vindt het heel leuk om beroemd te zijn en door de straat te racen. 

C. Bieber weet niet zo goed hoe hij zich moet gedragen en doet rare dingen. 

 

5. Lees het stukje tekst onder het kopje Handtekeningen. 

Wat is de beste samenvatting van dit stukje? 

A. Alle mensen in Amerika zijn boos op Justin Bieber. Ze willen dat hij teruggaat 

naar Canada. Want daar is hij geboren. 

B. Veel mensen in Amerika en Nederland willen weten wat er met Justin Bieber 

gaat gebeuren.  

C. Veel mensen zijn boos en willen dat Bieber weggaat uit Amerika. Daarom 

hebben ze handtekeningen verzameld. 

 

6. Lees je antwoorden nu achter elkaar. 

Heb je een goede samenvatting van 

de tekst? 
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 Je mening geven over Justin Bieber 
1. Luister naar je docent. 

2. Geef je mening. Zet een rondje om een cijfer. 

‘1’ betekent dat je het helemaal niet eens bent. 

‘5’ betekent dat je het helemaal wel eens bent. 

 

‘2’ betekent dat je het een beetje oneens bent. 

‘4’ betekent dat je het een beetje eens bent. 

 

‘3’ betekent dat het je niet uitmaakt. 

 

Je mag steeds één cijfer tussen 1 en 5 kiezen. 

 

 

‘Justin Bieber zal nog lang beroemd blijven.’ 

Helemaal niet mee eens      1         2         3         4          5      

Helemaal mee eens 

 

 

 

 

‘Justin Bieber is de beste zanger aller tijden. ’ 

Helemaal niet mee eens      1         2         3         4          5      

Helemaal mee eens 

 

 

 

 

‘Ik ga het nieuws over Justin Bieber zeker volgen.’ 

Helemaal niet mee eens      1         2         3         4          5      

Helemaal mee eens 

 

 

 

 


