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Titel

De snelste Nederlander

Onderwerp

Max Verstappen

Leerjaar

6

Werkvorm
Tijd

Groepjes van twee of vier
2 lesuren

Product

Presentatie

Beoordeling

De opdracht is goed uitgevoerd als de leerlingen een informatieve, eigen
presentatie hebben gemaakt. De presentatie is begrijpelijk voor een
niet-voetbalfan en het eindresultaat wordt beoordeeld door docent en
medeleerlingen.

Samenvatting

Bij deze opdracht maken de leerlingen in groepjes van twee of vier een
presentatie over Max Verstappen aan de hand van een tekst. De
opdracht kan in 2 lessen gemaakt worden.

Lees de tekst en beantwoord de vragen
Max Verstappen is een Belgisch-Nederlandse autocoureur. Hij is geboren op 30 september
1997 in Hasselt in België. Zijn vader is een Nederlander die ook autocoureur was. Zijn
moeder is Belgische. Zij deed mee aan kartwedstrijden op een heel hoog niveau en was
ook autocoureur. Max ging op zijn 17de van school en rijdt sinds maart 2015 onder
Nederlandse vlag in de formule 1. In mei 2016 won hij daar voor het eerst een wedstrijd.
Hij rijdt voor Red Bull. Veel mensen denken dat hij een keer wereldkampioen wordt. Hij is
zo populair in Nederland dat ook weer een wedstrijd in Nederland komt. Op het circuit
van Zandvoort.
Goed of fout?
1. Max Verstappen is Nederlander.
2. Max Verstappen is wereldkampioen.
3. De moeder van Max Verstappen is een goede karter.
4. In Nederland wordt een wedstrijd gereden.
Profiel
Lees de tekst goed door en vul het profiel zo veel mogelijk in. Sommige dingen moet je op
internet opzoeken. Daarna oefen je met zijn tweeën hoe je de informatie in het profiel gaat
vertellen aan de klas. Zijn naam is Max Verstappen. Hij is geboren op ... in … Etc.
Oranje-gekte
Als je op oranje-gekte Verstappen zoekt, krijg je heel veel foto’s te zien. Wat bedoelen de
Nederlanders met ‘oranje gekte’?
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Foto

Naam
Beroep

coureur

Geboren
Sterrenbeeld
Geboorteplaats
Ouders
Lengte

_________ cm

Gewicht

______ kg

Burgerlijke stand

Alleen / samenwonend / getrouwd

Hobby
Opleiding / school
Bijnaam (indien
bekend)

