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Breng de 
geschiedenis  

tot leven  
in de klas!

Vorig jaar is de Anne Frank Krant 
uitgebreid geëvalueerd. Tal van 
docenten en leerlingen hebben 

hun mening gegeven. Reden 
om de krant in een nieuw jasje te 
steken. Er is meer aandacht voor:

Basisinformatie over  
Anne Frank, de Jodenvervolging 

en de Tweede Wereldoorlog
»»»

Illustraties en historische foto’s
»»»

Gevarieerde opdrachten
»»»

Aansluitende filmpjes van 
ooggetuigen (digitale lesbrief)

»»»
Uitleg van moeilijke woorden  

en veel feiten en weetjes

Het is 12 juni 1942, zes uur in de 
ochtend, en Anne is klaarwakker. 
Logisch. Het is haar verjaardag 

en ze verheugt zich op alle 
aandacht en cadeautjes.

Anne 
90 

jaar

Om kwart voor zeven houdt ze het 
niet langer vol. Anne stapt uit bed en 
trippelt muisstil – haar ouders en zus 
Margot slapen nog – naar de woon-
kamer. De enige die ook al op is, is kat 
Moortje. Hij begroet haar met kopjes. 
Op de eettafel liggen de cadeautjes 
al te wachten. 

Zo begint het verhaal van Anne Frank 
in de Anne Frank Krant 2019. Een van 
de cadeautjes was het roodgeruite 
dagboek dat later wereldberoemd 
zou worden. Maar het is geen  
gewone verjaardag. Het is oorlog.  
De klasgenoten die op haar verjaar-
dag komen, dragen allemaal een gele 
ster met het woord ‘Jood’ op hun jas. 
Net als Anne zelf…

Anne Frank zou 90 jaar zijn geworden 
dit jaar. Hier wordt speciale aandacht 
aan besteed door haar eigen verhaal 
uitvoerig te vertellen en af te zetten 
tegen de verschrikkingen van de 
Jodenvervolging tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Via het persoonlijke 
verhaal van Anne wordt de betekenis 
ervan voor vandaag bespreekbaar 
gemaakt. 

Ga naar www.annefrankkrant.nl 
en lees er meer over. Het lespakket 
is online te bestellen en wordt half 
maart geleverd.

Inhoudsopgave
Anne Frank Krant 2019 

De krant vormt de basis van het lespakket en 
bestaat uit 16 pagina’s vol beeld en verhalende 

teksten. Leerlingen maken opdrachten in een zelf 
uit te knippen dagboekje.

pagina 

2-3
Annes dertiende verjaardag.  
Haar cadeautjes uitgelicht.  

Waarom draagt iedereen op haar  
feestje een Jodenster?

4-5
Een tijdlijn; 1929-1940. Leerlingen leren het verschil  

tussen oorzaak en gevolg en hoe Duitsland verandert  
van een democratie in een dictatuur. 

6-7
De Jodenwetten toegelicht. Wat mocht er allemaal niet?  

Leerlingen zien wat discriminatie voor  
gevolgen heeft voor de slachtoffers. 

8-9
Draai de krant! Hoe zag het Achterhuis eruit?  

Wat vertelt Anne daarover? Leerlingen verbinden 
citaten van Anne met de juiste kamer in het Achterhuis.  
De bijzondere illustratie is gemaakt door Jan Rothuizen.

10-11
De Tweede Wereldoorlog in kaart en het lot van de  

onderduikers. Aan de hand van enkele prikkelende vragen,  
voeren leerlingen een gesprek in de klas.  

12-13
Persoonlijke dagboekfragmenten van verschillende  

mensen tijdens de oorlog: van slachtoffer tot dader. Leerlingen 
verbinden keuzes en motieven aan de juiste persoon. 

14-15
Een kort verhaal (in het heden) van Lysette van Geel  

over een vluchteling die zijn dertiende verjaardag viert. 

16
Annes wereldberoemde dagboek.

De Anne Frank Krant bestaat dit jaar 40 jaar!  
Reden voor een speciale editie met spannende  
illustraties van onder anderen Karst-Janneke Rogaar.

In deze bijzondere editie van de Anne Frank Krant 
een spannend en ontroerend (voorlees)verhaal 
van Lysette van Geel.  

De Anne Frank Krant is lesmateriaal 
over de Tweede Wereldoorlog, 
racisme en discriminatie.  

In deze nieuwe uitgave van de Anne Frank 
Krant een wel heel bijzondere illustratie 
van beeldend kunstenaar Jan Rothuizen. 

40
Jaar

een
verhaal
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Deze krant verschijnt jaarlijks  
in maart en is bedoeld voor 
leerlingen van groep 7 en 8 in 
het basisonderwijs. In aanloop 
naar 4 en 5 mei kunnen 
leerkrachten met behulp van  
dit lesmateriaal aandacht 
besteden aan Anne Frank,  
de Jodenvervolging en de 
Tweede Wereldoorlog.

De 
overzichts- 

poster!
Hang de overzichtsposter in de klas!  

Zo wordt het verhaal van Anne Frank en de 
Jodenvervolging in één opslag inzichtelijk. 
Ook kunnen leerlingen de informatie op de 
poster gebruiken tijdens het lezen van de 
krant en maken van hun tentoonstelling. 

Heeft u vragen over de krant?  
Stuur dan een mailtje naar:  

krant@annefrank.nl

Bestel op  
www.annefrankkrant.nl

Gemeenten
Een aantal gemeenten steunt  

scholen financieel bij de aanschaf  
van exemplaren van de  

Anne Frank Krant-pakketten.  
Er zijn verschillende manieren: 

1. Gemeenten inventariseren de behoefte  
bij de scholen en sturen een bestellijst in. Het 

materiaal gaat direct naar de scholen,  
de factuur naar de gemeente.

2. Gemeenten laten scholen weten dat zij 
de Anne Frank Krant subsidiëren. De scholen 

plaatsen zelf hun bestelling en geven de 
gemeente op bij het factuuradres.

3. Scholen bestellen en betalen de  
Anne Frank Krant zelf en declareren de  

kosten achteraf bij de gemeenten.

Extra  
verwerkingsspel  

Annes wereld 
Onderzoekend leren

De extra bij de krant dit jaar is een ‘verwerkingsspel’ waarbij  
leerlingen aan de slag gaan met bronnen. Elk groepje (zes in totaal) 

onderzoekt een periode uit Annes leven en presenteert dit aan  
elkaar in de klas door middel van een zelfgemaakte mini- 

tentoonstelling. Leerlingen verdiepen zich in een bepaalde periode 
van Annes leven en leren beoordelen welke bronnen ze kunnen 

gebruiken om deze periode in de geschiedenis zo goed mogelijk 
over het voetlicht te brengen. 

exemplaren worden er jaarlijks 
gedrukt van de Anne Frank Krant. 
U bestelt deze bijzondere uitgave 
toch ook voor uw leerlingen?

De Anne Frank Krant is 
vanaf nu te bestellen en wordt 
vanaf half maart 2019 geleverd. 

“Ik hoop dat Annes  

boek in je latere leven  

zal nawerken, zodat je,  

voor zover dat in je  

omgeving mogelijk is,  

zult werken voor  

toenadering en vrede.”

– Otto Frank, 1979 –

110.000


