Blok 3 – Brugles 5 – Bepaal het onderwerp en de hoofdgedachte
1

a
b

de vouwfiets
Een vouwfiets is handig, want je komt snel overal.

Eerste tekst
eerste tekst: Mijn moeder is een boot
2
a
Mijn moeder is een boot
b
Ja, het onderwerp is volgens mij (voorbeeldantwoord) een
walvisjong dat zijn moeder kwijt is.
c
voorbeeldantwoord:
door de titel
door een of meer plaatjes
door opvallende woorden
3

Het onderwerp is (voorbeeldantwoord) een walvisjong dat zijn moeder
kwijt is. Nu denkt hij dat een boot zijn moeder is.

eerste tekst: Chinezen schrikken van postzegel
2
a
Chinezen schrikken van postzegel
b
Ja, het onderwerp is volgens mij (voorbeeldantwoord) dat
Chinezen van een postzegel zijn geschrokken
c
voorbeeldantwoord:
door de titel
door de kopjes
door een of meer plaatjes
3

Het onderwerp is (voorbeeldantwoord) Chinezen vinden een nieuwe
postzegel met een draak erop eng.

eerste tekst: andere energiebronnen
2
a
Andere energiebronnen
b
Ja, het onderwerp is volgens mij (voorbeeldantwoord) andere
energiebronnen zoals de wind en de zon
c
voorbeeldantwoord:
door de titel
door een of meer plaatjes
door opvallende woorden
3

Het onderwerp is (voorbeeldantwoord) Omdat fossiele energiebronnen
dreigen op te raken, zoeken bedrijven naar andere energiebronnen,
zoals de wind en de zon.

Overal tekst! • groep 5 • Antwoorden bij de Startpagina (Werkschrift)

Tweede tekst
tweede tekst: Mijn moeder is een boot
4
a
Mijn moeder is een boot
b
voorbeeldantwoord: Een walvisjong is verdwaald en denkt dat
zijn moeder een zeilboot is. Het jong moet zo snel mogelijk terug
naar zijn moeder. Daarom is de zeilboot een eind op zee
gesleept. Dierenbeschermers hopen dat de moeder ergens in
het gebied rondzwemt en op zoek is naar haar jong.
5

voorbeeldantwoord: Een walvisjong is verdwaald en denkt dat zijn
moeder een zeilboot is.

6

1 ja; 2 ja; 3 ja; 4 ja; 5 ja; 6 ja

tweede tekst: Chinezen schrikken van postzegel
4
a
Chinezen schrikken van postzegel
b
voorbeeldantwoord: In China zijn mensen geschrokken van een
nieuwe postzegel. De postzegel met een draak erop zou eng zijn
en agressie uitstralen. De ontwerper vindt de postzegel juist
hartstikke geschikt. Volgens hem straalt de draak zelfvertrouwen
uit en is het gewoon een stoer plaatje.
5

voorbeeldantwoord: In China zijn mensen geschrokken van een nieuwe
postzegel met een draak erop.

6

1 ja; 2 ja; 3 ja; 4 ja; 5 ja; 6 ja

tweede tekst: Andere energiebronnen
4
a
Andere energiebronnen
b
voorbeeldantwoord: De fossiele energiebronnen dreigen op te
raken. Daarom zoeken bedrijven naar andere bronnen. Alle
energiebronnen zijn geheel of gedeeltelijk terug te voeren op de
zon .
5

voorbeeldantwoord: Omdat de fossiele energiebronnen dreigen op te
raken, zoeken bedrijven naar andere bronnen, die geheel of
gedeeltelijk zijn terug te voeren op de zon.

6

1 ja; 2 ja; 3 ja; 4 ja; 5 ja; 6 ja
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Wat heb je geleerd?
7
1 Ik kijk naar de titel, de kopjes en de plaatjes.
4 Ik let daarbij goed op de belangrijkste zinnen.
3 Dan lees ik de tekst.
2 Daardoor weet ik wat het onderwerp is.
5 Van die zinnen maak ik één zin. Dat is de hoofdgedachte.
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