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€ 395,-

•   Lesbrief mei útlis en  

suggestje foar gebrûk

•  84 fragen en opdrachten

•  App foar Digiboerd

•  34 stripboeken



Underwiismetoade 
In wrâldreis yn 80 dagen

digitaal
In wrâldreis yn 80 dagen is in folslein digitale metoade.  

De learlingen wurkje mei in app op PC of tablet. De dosint  

kin tagelyk de les liede en de learlingen ynstruksje jaan,  

mei in ferzje fan de app dy’t spesjaal foar gebrûk op it 

digiboerd reemakke is. 

De lesopdrachten binne yn in moaie pdf gearbrocht, dy’t 

wakker útnûget om te lêzen. De learling kin de frage-pdf 

maklik tagelyk mei de app rieplachtsje. 

De dosint krijt, ek yn pdf, in antwurdefel om de antwurden 

fan de learlingen mei te hifkjen. 

fakoerstiigjend
Yn de app binne – oanjûn mei kandelaarkes – 

42 ‘ynfopunten’ oanbrocht. Dy befetsje in koart 

en boartlik skreaun mar ynformaasjeticht 

ferhaaltsje, dêr’t yngien wurdt op in bepaald 

aspekt út de strip dat edukative mooglikheden jout. 

Telegrafy, stoomkrêft, datumgrins, wikselkoersen, ensfh. 

Boppedat stean by elts ynfopunt trije meartalige (Fryske, 

Ingelske en Nederlânske) links, dy’t noch mear mooglikheid 

jouwe om ekstra ferdjipping oan te bringen – en fansels 

om ek wat fan dy talen op te stekken. Elts ynfopunt falt 

binnen meardere kategoryen (mei symboalen oanjûn); 

de 6 kategoryen binne: skiednis, ekonomy, geografy, 

taal/literatuer, maatskiplik/religieus en technyk. Foar dy 

fakgebieten binne fragen/opdrachten opnaam – meastal 

twa of trije kategoryen per fraach. Yn de frage-pdf, dy’t de 

learlingen brûke, stean de ‘ynfopunten’ werhelle (en ek de 

links), mei oeral twa fragen of opdrachten derby, dêr’t de 

learlingen mei oan de gong kinne. De dosint kin yn it foar 

bepale hokker kategoryen oft hy/sy yn de lesserige, of yn in 

bepaalde les, sintraal stelle wol. Sa kin de dosint bygelyks 

yn in pear lessen alle opdrachten meitsje litte dy’t mei 

geografy en/of ekonomy te krijen ha, en dêrnei alle dy’t 

mei religy en taal/literatuer te krijen ha. Sa kin de dosint 

sels de winske fleksibiliteit oanbringe.

Wolkom! As jo dit lêze, 

binne jo nei alle gedachten 

in dosint, en ynteressearre 

yn de meartalige digitale 

ûnderwiismetoade  

In wrâldreis yn 80 dagen in 

fakoerstiigjende metoade  

foar de ûnderbou fan it 

fuortset ûnderwiis, dy’t in 

fleksibele, mar foaral ek in hiel aardige, boartlike lesrige 

mooglik makket. De metoade is brûkber foar vmbo 

(ûnderbou en boppebou) oant en mei vwo (ûnderbou).

differensjaasje
Net alle fragen binne like dreech of like maklik. De dosint 

kin sels útkieze hokker fragen/opdrachten oft de learlingen 

al of net meitsje moatte. Troch dy fleksibiliteit kin de 

dosint differensjearje. 

meartalich
De fiertaal fan de app, en dus ek fan it ferhaal sels, is Frysk. 

Mar by elts ynfopunt binne links yn trije talen opnaam: 

Frysk, Nederlânsk en Ingelsk. Om’t de learlingen by it 

dwaan fan de opdrachten gauris de links ek rieplachtsje 

moatte, krije se dus fan alle trije talen it nedige mei. 

pilot burgum
Mei dizze metoade is yn juny/july 2016 in pilot draaid yn  

it meartalich skiednisûnderwiis fan CGS Liudger Burgum. 

De feedback út dy pilot wie tige posityf – sawol fan de 

dosinten as fan de learlingen. Wat der noch as krityk 

útkaam, is yn de simmer fan 2016 ferwurke yn app en 

lesmetoade. Rûchwei, die bliken, nimt de metoade 8-10 

lesoeren, mar dat kin maklik mear of minder wurde, 

ôfhinklik fan jo eigen programma en ambysjes.

suggestje foar ynstruksje
Fansels docht eltse dosint it op syn eigen wize, mar 

likegoed dogge wy graach in suggestje foar it ynsetten fan 

it materiaal, bgl. by lessen skiednis, Frysk of ierdrykskunde: 

•  Lês klassikaal in part fan it stripferhaal op it digiboerd  

(net de ynfopunten), wylst de learlingen it stripferhaal  

ek foar har ha (app of stripboek) en sa meilêze kinne:  

lit in learling in strook plaatsjes lêze, of, as de strook mar 

in pear wurden befettet, noch ien of twa stroken derby.  

Doch op dy wize klassikaal tsien siden.

•  Lit de learlingen fragen dy’t se ha ûnder it lêzen 

opskriuwe, en gean nei it lêzen op dy fragen yn. 

•  As der gjin fragen (mear) binne, kinne de learlingen mei  

de app sels de ynfopunten iepenje, lêze en fuort de 

fragen yn de frage-pdf ek meitsje. 

•  Jou it restant fan de ynfopunten 

dy’t by dy tsien siden hearre, op 

as húswurk foar de oare kear, 

dat se digitaal (Wordbestân) 

oanleverje moatte.

	 =	Skiednis	
	 =	Ekonomy
	 =	Geografy

	 	 =	Taal/literatuer

	 =	Maatskiplik/religieus

	 =	Technyk



Fragen

 =  S k i e d n i s   =  E k o n o m y   =  G e o g r a f y   =  Ta a l / l i t e r a t u e r   =  M a a t s k i p l i k /r e l i g i e u s   =  Te c h n y k

1 Britsk keningshûs   side 3 - strook 2

Buckingham Palace is it offisjele paleis fan de Britske monarch (=steatshaad); op it heden is dat 
‘Queen’ Elizabeth II. Hiel bekend is de seremoniële ôflossing fan de wachten by dat paleis. Boppedat 
is it hast ûnmooglik om de wachten bewege te litten! Se stean stokstiif en komme allinne yn aksje 
as der echt gefaar driget. It Britske keningshûs is oars folle âlder as Buckingham Palace, dat yn 1703 
boud is. De famylje wurdt ek wol it ‘Hûs Windsor’ neamd, mar dy namme hat de famylje pas yn 
1917 oannaam. Dêrfoar hie de famylje in Dútske namme: Saksen-Coburg en Gotha. Mar dat fûnen 
se sels nei de Earste Wrâldoarloch net mear sa... eh... gaadlik. It oannimmen fan de namme Windsor 
wie dus neat oars as in sjarme-offensyf. En krekt as de Oranjes binne se dus ‘van Duitsen bloed’!
link    

fragen
A  Sykje op en lis yn eigen wurden út wat in monargy krekt is. 
B  Nederlân is in saneamde ‘konstitúsjonele monargy’. Besykje sels te betinken en út te lizzen wat dat 

is. Kontrolearje dêrnei oft dyn antwurd goed wie.

2 British Pound    side 4 - strook 1

De Britske pûn, ofwol de British Pound (of pound sterling), is noch altiten 
de offisjele muntienheid fan it Feriene Keninkryk. Dat is apart, tinkst grif, 
want dat leit yn Europa, en yn Europa ha wy dochs de euro? Dat is ek sa, 
mar it Feriene Keninkryk leit net yn de saneamde eurosône (= de lannen 
dêr’t de euro as muntienheid brûkt wurdt). Lykas guon oare lannen ha se 
oan de oare kant fan de Noardsee har eigen munt holden. Tsjintwurdich 
wurdt de Britske pûn ûnderferdield yn 100 ‘pence’, mar yn Fogg syn tiid 
wie 1 pûn 20 shillings, en wie 1 shilling 12 pence. Lestich hear... En dan 
hienen se ek noch miles, yards en sa.
link    

 fragen
A  Berekkenje mei de ynformaasje dy’tsto krigen hast hoefolle oft de 

weddenskip fan Fogg hjoeddedei yn euro’s wêze soe. 
B  Wat is de krekte aktuele wikselkoers fan de pûn ferlike mei de euro? 

fragen lesbrief  In wrâldreis yn 80 dagen

Pdf-dokumint foar learlingen mei 84 fragen en 

opdrachten by de 42 ynfopunten yn de app.
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 =  S k i e d n i s   =  E k o n o m y   =  G e o g r a f y   =  Ta a l / l i t e r a t u e r   =  M a a t s k i p l i k /r e l i g i e u s   =  Te c h n y k

3 Suezkanaal   side 5 - strook 1

It Suezkanaal leit yn Egypte en is 163 km lang. It is eins de 
grins tusken it Afrikaanske en Aziatyske kontinint. It kanaal 
is groeven yn de jierren 1860 en der ha wol 1,5 miljoen 
Egyptenaren oan meiwurke - al binne 30.000 dêrfan by it 
wurk omkaam... ‘Safety first’ wie doe noch net sa belangryk 
op it wurk! It earste skip fear der yn 1876 troch, al wie de 
feestlike iepening pas yn 1869, mei in stoet fan skippen, 
en foaroan de Frânske keizerin yn fol ornaat! Se ha der in 
trijedaachse feesttocht fan makke. Hjoeddedei duorret it 
sawat in heale dei om dertrochhinne te kommen - noch 
altiten in hiel skoft, mar dan hoege je dus net mear om 
Afrika hinne te farren! Logysk dat der jierliks wol 15.000 
skippen trochhinne komme.
link    

fragen
A Hoefolle kilometer moatst ûngefear omfarre ast fan Amsterdam nei Yndia wolst, en net troch it Suezkanaal kinst? 
B  Ast wol troch it kanaal giest, is dat koarter fansels. Hokker ôfstan feroaret dan, de relative of de absolute? Lis dyn antwurd út. 

4 Konsulaat    side 6 - strook 1

Fogg wol in stimpel yn syn paspoart ha; dêrfoar moat er nei in konsulaat.  
In konsulaat is eins in stikje... eh... binnenlân yn it bûtenlân. In soad lannen ha yn 
oare lannen minsken dy’t lângenoaten yn dat lân helpe kinne as der wat te rêden is, 
mei reisproblemen of dokuminten of sa. In konsulaat is dêrmei eins in helpdesk yn it 
bûtenlân. It is dan ek wer wat oars as in ambassade, dy’t mear op heech steatsnivo 
wurket. Ferskil moat der bliuwe... 
link    

fragen
A  Besykje ris in lân te finen dêr’t gjin Nederlânske ambassade of konsulaat is. 
B  Stel do bist yn New York. Betink (of sykje) minimaal trije gefallen wêrby’tsto gebrûk 

meitsje kinst fan it konsulaat.

5 Paspoart    side 6 - strook 2

Tsjintwurdich kin men samar op fakânsje de grins oerskeure nei 
Toscane of de Provence. Mar oant de ûndertekening fan it saneamde 
Schengenferdrach yn 1985 wie dat hiel oars. Je moasten by 
eltse grins in paspoart sjen litte: yn de rige mei de auto en by de 
slachbeam mar leaf laitsje nei de dûaneman! Yn Fogg syn tiid wie 
dat ek al sa, al wienen de paspoarten doe noch in frij nij fenomeen. 
Enneh... leaf laitsje is fansels neat foar in gentleman! 
link    

fragen
A  Wat is de koartste en wat is de langste rûte nei in grins dêr’tst in 

paspoart sjen litte moatst?
B  Op it fleanfjild kontrolearret de maresjaussee alle paspoarten fan 

alle reizgers; in dreech putsje ast net traind bist. Doch it paspoart- 
spultsje op de site fan de maresjaussee om te sjen hoe geskikt oftsto bist.

fragen lesbrief  In wrâldreis yn 80 dagen

 =  S k i e d n i s   =  E k o n o m y   =  G e o g r a f y   =  Ta a l / l i t e r a t u e r   =  M a a t s k i p l i k /r e l i g i e u s   =  Te c h n y k

6 Fisum    side 6 - strook 3

Fogg freget hjir om in fisum; eins is dat in tydlike ferbliuwsfergunning. Yn in soad lannen yn 
de wrâld is in fisum noch altiten ferplichte, sels ast allinne mar op trochreis bist. Fogg hie 
der gjin problemen mei. Hy hoegde it mar te freegjen, en hup, dêr hie er syn stimpel al, en 
dêrmei syn ferbliuwsfergunning. Mar jim witte grif dat it krijen fan in ferbliuwsfergunning 
lang net altiten sa maklik is as foar dizze rike gentleman... 
link    

fragen
A  Hoe fier kinst nei it easten mei de auto reizgje foardatst in fisum nedich hast? 
B  Wat is in fisum no krekt? Lis yn eigen wurden út. 

7 Klok    side 7 - strook 3

In kronometer is letterlik in tiidsmjitter - in klok dus. Mar net eltse klok is in kronometer. Dat komt, 
in kronometer fertsjinnet it pas sa te hjitten as er oan hiel sekuere easken foldocht. En wa oars as 
de Switsers ha dy easken opsteld? Dat binne ommers de bêste klokmakkers fan de wrâld! Mar dochs 
foldocht ek net mear as 3% fan dy ferneamde Switserske klokken en horloazjes oan de easken. Kinst 
dus wol neigean hoe wiis oft Passepartout mei syn famyljestik is! It wurd ‘kronometer’ hinget oars 
gear mei it wurd ‘gronologysk’ (=oardere neffens tiid), en beide wurde ha te krijen mei in Grykske 
mytologyske figuer: Chronos. Dat is in âld man mei in griis burd, dy’t gauris in sânrinner en in seine 
beet hat. Hé, mar dat is dochs... krekt: Vadertje Tijd! 
link    

fragen
A  Wannear is de earste meganyske klok útfûn? 
B Sykje út it Frysk, it Ingelsk en it Hollânsk in sprekwurd oer tiid en lis dat út. 

8 Scotland Yard    side 8 - strook 2

Mei Skotlân hat de namme Scotland Yard - of koartwei, The Yard - neat út te stean. It is 
eins de Londenske stedsplysje, dy’t earder de efterdoar hie oan in strjitte dy’t tafallich sa 
hiet. Scotland Yard is tsjintwurdich in symboal foar it bettere ynternasjonale plysjewurk, 
en dat komt wer om’t in hiel soad skriuwers en filmmakkers Scotland Yard-plysjes as 
supersneupers opfierd ha. Mei tank oan Jules Verne en syn kollega’s dus! 
link   

fragen
A  Wa is Sherlock Holmes en wat is syn konneksje mei Scotland Yard?
B  Hokfoar bynammen - Frysk en Nederlânsk - kensto (of kinsto fine) foar de plysje?

fragen lesbrief  In wrâldreis yn 80 dagen



Antwurden

1 Britsk keningshûs
A  In monargy is in regearingsfoarm dy’t formeel laat wurdt troch ien inkeld persoan. 
B  Antwurd fan de learling. Bgl.: yn in konstitúsjonele monargy leit de macht formeel ek by ien persoan, mar leit de grûnwet 

guon foegen ek del by oare amtners. 

2 British Pound
A  Ofhinklik fan de deikoers. Yn novimber 2016: € 61.404,-.
B  Idem. Yn novimber 2016 wie ien pûn € 1,1164 wurdich en wie, oarsom, ien euro £ 0,8957 wurdich. 

3 Suezkanaal
A  Amsterdam-Mumbai (Yndia): ast om Afrika hinne farre moatst, is it sawat 10.800 seemyl (sawat 20.000 km); ast fia it 

Suezkanaal giest sawat 6500 seemyl (sawat 12.000 km). Dat skeelt dus 10.800 – 6500 = 4300 seemyl (sawat 8000 km).
B  De relative ôfstân feroaret. De absolute ôfstân – in rjochte streek tusken plakken A en B – feroaret fansels net, mar de rûte 

dy’t naam wurde kin, wol en dêrmei ek de tiid dy’t it nimt om fan A nei B te kommen: de relative ôfstân.

4 Konsulaat
A  Op de Wikipedia-site “Lijst van Nederlandse ambassades” stiet ek in list fan lannen dêr’t gjin Nederlânske ambassade of 

konsulaat is. 
B Bgl. as dyn paspoart stellen is; ast arrestearre wurdst; ast yn it sikehûs rekke bist.

5 Paspoart
A  Ut Ljouwert wei himelsbreed rekkene: it tichtsteby is de Russyske ‘eksklave’ Kaliningrad/Köningsberg, op sa. 900 km; it 

twadde lân is Kroatië (it stiet op de nominaasje om in ‘Schengen-lân’ te wurden), dat op sa. 1050 km fan Ljouwert leit. 
Himelsbreed it fierste fuort leit de grins tusken Noarwegen en Ruslân: sa. 2200 km.

B [spultsje dwaan]

6 Fisum
A  Kinst sûnder fisum it fierste eastlik komme ast earst troch Dútslân, dan troch Poalen en dêrnei troch Oekraïne reizgest, 

oant de eastlike grins dêr, mei Ruslân.
B Antwurd fan de learling.

7 Klok
A  Twadde helte 10e iuw (de Fransoas Gerbert, de lettere paus Silvester II).
B Antwurd fan de learling.

antwurden lesbrief  In wrâldreis yn 80 dagen

Pdf-dokumint foar dosinten mei útlis en in suggestje 

foar gebrûk, de fragen en in helpmiddel om de 

antwurden dy’t de learlingen jouwe, hifkje te kinnen.
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©2016 Utjouwerij Regaad. Alle rjochten foarbeholden. Neat út dizze 

útjefte mei hoe dan ek fermannichfâldige wurde sûnder dat dêr 

skriftlike tastimming fan de útjouwer oan foarôf giet.

Dizze ûnderwiismetoade is ûntwikkele yn opdracht fan 
Utjouwerij Regaad. De yllustraasjes binne allegearre 
ûntliend oan it stripferhaal ‘In wrâldreis yn 80 dagen’ 
(Regaad, 2016). De fergese app-ferzje fan dat stripferhaal  
is it wichtichste stik ark by dizze ûnderwiismetoade.  
Yn juny 2016 is in pilot mei de ûnderwiismetoade draaid yn 
it meartalich skiednisûnderwiis fan it CSG Liudger, lokaasje 
Burgum. De útkomsten dêrfan binne yn dit einprodukt 
ferwurke.

Teksten: Anne Tjerk Popkema en Aant-Jelle Soepboer
Yllustraasjes: Roelof Wijtsma
Foarmjouwing: Peter Boersma

Dit produkt is mei mooglik makke mei stipe fan de provinsje 
Fryslân, de Biblioteekservice Fryslân, it Feitsma Fûns, it Jacob 
Krol Fûns (yn behear by de Stichting Frysk Akademyfûns) en 
de Douwe Kalma Stifting.

Kontakt

Foar bestellings, reaksjes, fragen of 

taljochting kinne jo altiten kontakt sykje, 

fia: verne@regaad.nl of 06-25 42 75 48.

Wy helpe jo graach – en fine it ek moai  

om jo ûnderfinings te hearren!

stekwurden:  Verne Frysk
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