
 

 

 

Taal Engels 

Doelgroep  Tweede jaar, derde graad aso (MT) 

  
Context: De leerlingen hebben de afgelopen week het kiessysteem in Groot-Brittannië bestudeerd. Om 
na te gaan of de leerlingen de leerstof begrepen hebben, krijgen ze een aantal vragen die ze moeten 
beantwoorden. Ze werken daarbij in kleine groepen en geven feedback op elkaars antwoorden om zo 
tot een consensus te komen over de antwoorden. 

Stap 1: De leerlingen worden ingedeeld in groepjes van zes. Elke leerling krijgt een vraag 
toegewezen. De vragen zijn: 

1. What type of election system does the UK have? 

2. What happens if no party has an absolute majority after the General Election? (3 
scenarios) 

3. How will the four seats connected to the four constituencies below be distributed over 
the parties? If necessary, you can work with half seats. 

 Conservative Lib Dem Labour UKIP 

Results for the 
constituency of  
Bristol West 

Claire Hiscott 
9,752 

Stephen 
Williams 
12,103 

Thangam 
Debbonaire 
22,900 

Paul Turner 
1,904 

Results for the 
constituency of 
Ashford 

Damian Green 
30,094 

Debbie Enever 
3,433 

Brendan 
Chilton 
10,580 

Gerald O'Brien 
10,798 

Results for the 
constituency of  
Clacton 

Giles Watling 
16,205 

David Grace 
812 

Tim Young 
6,364 

Douglas 
Carswell 
19,642 

Results for the 
constituency of 
Ceredigion 

Henrietta 
Hensher 
4,123 

Mark Williams 
13,414 

Huw Thomas 
3,615 

Gethin James 
3,829 

Total number of 
votes for these 
constituencies 

60,174 29,762 43,459 36,173 

Percentage of 
votes nationally 

36,9% 7,9% 30,4% 12,6% 

 
4. What does the House of Commons do? 

5. What does the House of Lords do? 

6. What is the role of the monarch? 

FEEDBACK DOOR MEDELEERLINGEN 

VOORBEELD PEER PAPIER 



Stap 2: De leerlingen krijgen de tijd om individueel hun vraag te beantwoorden.  

Stap 3: Op een vooraf afgesproken signaal schuiven de leerlingen hun vraag door naar de leerling die 
rechts van hen zit en krijgen zij een nieuwe vraag van de leerling die links van hen zit. De leerlingen 
geven feedback op het antwoord van de medeleerling en vullen het antwoord verder aan indien 
nodig.  

Mogelijke extra stap: Als elke leerling alle vragen heeft beantwoord, kunnen de antwoorden nog 
eens besproken worden in de groep om tot een consensus te komen, waarna de leerlingen hun 
antwoorden kunnen vergelijken met een antwoorsleutel. 

 

  


