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Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank 

GROEP / KLAS …………….. 

 

 
 Ga www.schooltv.ntr.nl 
 Zoek de clips: ‘Onderduiken’ en ‘het dagboek van Anne Frank’  
 

Kijk goed naar de twee clips en probeer de volgende vragen te beantwoorden. Als 

het te snel gaat, kun je de filmpjes  altijd nog een keer bekijken. Je kunt ook op de 

pauzeknop  klikken zodat je even tijd hebt om iets op te schrijven.  

 

Beantwoord de volgende vragen. 

 

1.  Oorlog 

a. Zet een kruisje voor het goede antwoord. Tijdens welke oorlog moet Anne Frank 

onderduiken? 

o De Eerste Wereldoorlog 
o De Tweede Wereldoorlog 
o De Tachtigjarige oorlog 
o De Duitse oorlog 

 

b. Van wanneer tot wanneer duurde deze oorlog? 

o Van 1940 tot 1945 
o Van 1830 tot 1839 
o Van 1795 tot 1813 
o Van 1568 tot 1648 

 

 

  

Naam: 

http://www.schooltv.ntr.nl/


 

 
 

2. Anne Frank 

Wie is Anne Frank ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dagboek 

 

12 juni 1942 

Ik zal hoop ik aan jou alles kunnen toevertrouwen, 

zoals ik het nog aan niemand 

gekund heb, en ik hoop dat je een grote steun 

voor me zult zijn.  

 

a. Was de oorlog al begonnen toen Anne haar dagboek begon? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b. Waarom moest Anne onderduiken? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  



 

 
 

Extra 
De volgende vragen mag je ook maken! 
 

4.  

 

9 juli 1942 

Zo liepen we in de stromende regen, vader,  

moeder en ik, elk met een boodschappentas tot  

bovenaan toe volgepropt met de meest  

door elkaar liggende dingen. 

 

’s Ochtends vroeg vertrokken Anne en haar familie naar hun onderduikadres. 

Niemand van de vrienden en familie wisten dat ze weg gingen. De moeder van Anne 

had op een briefje een adres in Maastricht geschreven en in huis laten liggen. 

a. Waarom mocht niemand weten waar de familie Frank precies naar toe ging denk 

je? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Vind je het slim dat ze een briefje op tafel hadden gelegd met een adres in 

Maastricht? Ja/Nee, want 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 
 

c. Stel je voor, jij moet heel snel je huis verlaten en je mag maar één koffer 

meenemen. Welke spullen zou jij meenemen? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wil je meer weten?  
Kijk dan ook naar de clip ‘Een koude hongerige winter’ en naar de clip 
‘Honger in 1944-1945’  

 


