Transcript praktijkvoorbeeld Begripsontwikkeling: Waarom
wordt de pest de zwarte dood genoemd?
Fragment 1
U = Umer
J= Julia
M=juf Margit
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U: Waarom wordt de pest zwarte dood genoemd?
J: Weet ik niet, dat moeten wij toch lezen?
U: We hebben heel de film al gehad toch?
J: Werd dat dan wel genoemd? Dat de pest de zwarte dood
genoemd werd?
U: Omdat de zwarte dood het heeft gemaakt. Nee
J: Nee. Dan moeten we dat toch opzoeken?
U: Waar?
J: Op internet
J: Nou bronnen…kijk! Waarom wordt de pest de zwarte dood
genoemd? Hier, die moesten we toch…
M: Ga jij de pest doen? Kun je naar de bronnen klikken?
U: Bron 2?
J: De zwarte dood, de pest, ook de zwarte dood… Ik zou deze doen,
de zwarte dood in de middeleeuwen
J: Vandaar misschien de bijnaam voor de pest: de zwarte dood
J: Niemand wist waar de ziekte vandaan kwam, of wat er tegen te
doen was
M: Weet je nou waarom de pest ook de zwarte dood wordt
genoemd?
U: Ik nog niet
J: Het verkleurde staat er
M: Ja, het verkleurde, welke kleur werd het dan?
J: Paars of zwart
M: Paarszwart is heel diep zwart
M: Soms een beetje paarsig zwart, zoals blauwe plekken. Er staat
hierboven, kijk, ze kregen verwardheid en bulten zo groot als een
appel of een ei. Dus zo’n grote bult.
M: En die kregen ze in de…lies.
M: Weet je waar je lies zit?
J en U: Nee
M: je lies zit hier…waar je onderbroek of je bikinibroek stopt.
M: Dus daar kregen ze grote zwarte bulten en onder je oksel, waar
is dat?
J: Hier…
M: Ja hè, dat is je oksel
J: Dat is niet zo prettig
M: Weet je nou waarom de pest de zwarte dood werd genoemd?
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J: Omdat je allemaal zwarte plekken kreeg op je huid.
M: Niet op je huid, maar…in je? Waar kreeg je die zwarte plekken?
J: Onder je oksel en in je vlies
M: Niet vlies, maar lies. Onder je oksel en in je lies
M: Nou kunnen jullie dat bij de vragen zetten, dat antwoord?
J: Hoe schrijf je oksel?
J: Bij je vlies, lies?
U: Op je vlies
U: Het zit er toch op
U: Op je lies, je lies, je lies

