Blok 5 – Brugles 2 – Vat samen in een korte tekst
Daar zit een luchtje aan!
1

a
b

2

voorbeeldantwoord:
We schrijven het onderwerp op.
Daarna zoeken we in elk tekstblokje de kernzin.
De kernzinnen schrijven we achter elkaar.
Daar maken we een korte, goede tekst van.

3

a
b

voorbeeldantwoord: de beerkelder
voorbeeldantwoord: Archeologen hebben in een huis in Zutphen
een grote beerkelder ontdekt. Uit alle eeuwen daarna is afval
gevonden. Tussen alle troep hebben de archeologen ook een
gouden ring uit de negentiende eeuw gevonden. De ring en
andere bijzondere voorwerpen worden nu schoongemaakt en
bewaard.

4

a

voorbeeldantwoord:
ja
ja
ja
ja
voorbeeldantwoord:
Archeologen hebben in Zutphen een grote beerkelder ontdekt.
Uit alle eeuwen is afval gevonden. Ook is een gouden ring uit de
negentiende eeuw gevonden. De bijzondere voorwerpen worden
nu schoongemaakt en bewaard.

b

5

De hommel is een soort bij.
voorbeeldantwoord: Een hommel is een bij.

Stap 1: Ik schrijf het onderwerp op.
Stap 2: Dan zoek ik in elk tekstblokje de kernzin. Of ik maak van elk
kopje een kernzin.
Stap 3: Ik zet de kernzinnen achter elkaar.
Stap 4: Ik lees mijn samenvatting en maak er een korte, goede tekst
van. Dan is de samenvatting klaar.

Katten maken mensen gek
1

a
b

De hommel is een soort bij.
voorbeeldantwoord: Een hommel is een bij.

2

voorbeeldantwoord:
We schrijven het onderwerp op.
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Daarna zoeken we in elk tekstblokje de kernzin.
De kernzinnen schrijven we achter elkaar.
Daar maken we een korte, goede tekst van.
3

a
b

voorbeeldantwoord: het effect van kattenpoep op mensen
voorbeeldantwoord: De kat brengt een beestje op ons over. Via
de poep komt het diertje bij mensen terecht. Er zijn veel
onderzoeken gedaan naar het effect van de parasiet bij dieren.
De wetenschapper denkt dat er bij mensen ook een effect is.

4

a

voorbeeldantwoord:
ja
ja
ja
nee
voorbeeldantwoord:
Een Amerikaanse wetenschapper denkt dat onze huiskat de
mensen een beetje gek maakt. Via kattenpoep komt een beestje
bij de mensen terecht: een parasiet. Er zijn veel onderzoeken
gedaan naar het effect van de parasiet bij dieren. De
wetenschapper denkt dat er bij mensen ook een effect is. Maar
hij moet meer onderzoek doen om te weten welk effect dat
precies is.

b

5

Stap 1: Ik schrijf het onderwerp op.
Stap 2: Dan zoek ik in elk tekstblokje de kernzin. Of ik maak van elk
kopje een kernzin.
Stap 3: Ik zet de kernzinnen achter elkaar.
Stap 4: Ik lees mijn samenvatting en maak er een korte, goede tekst
van. Dan is de samenvatting klaar.

Kinderboekenweek
1

a
b

De hommel is een soort bij.
voorbeeldantwoord: Een hommel is een bij.

2

voorbeeldantwoord:
We schrijven het onderwerp op.
Daarna maken we met elk kopje een kernzin.
Daarvoor gebruiken we wat er staat onder het kopje.
Van alle kernzinnen maken we een korte, goede tekst.

3

a
b

voorbeeldantwoord: de Kinderboekenweek
voorbeeldantwoord: Ieder jaar wordt de Kinderboekenweek
gehouden. Elk jaar wordt er speciaal voor de
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Kinderboekenweek een boek geschreven. Voor de
Kinderboekenweek vind het Kinderboekenbal plaats.
4

a

b

5

voorbeeldantwoord:
ja
nee
nee
ja
voorbeeldantwoord:
Ieder jaar wordt de Kinderboekenweek gehouden. Elk jaar wordt
er speciaal voor de Kinderboekenweek een boek geschreven.
Voor de Kinderboekenweek vind het Kinderboekenbal plaats.

Stap 1: Ik schrijf het onderwerp op.
Stap 2: Dan zoek ik in elk tekstblokje de kernzin. Of ik maak van elk
kopje een kernzin.
Stap 3: Ik zet de kernzinnen achter elkaar.
Stap 4: Ik lees mijn samenvatting en maak er een korte, goede tekst
van. Dan is de samenvatting klaar.
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