Blok 5 – Brugles 4 – Bedenk wat je aan de tekst hebt gehad
Juffrouw Pots
1

Je hebt iets aan de mop gehad als je de mop begrijpt, als je de mop
heel leuk vindt, als je dol op moppen bent. (De andere antwoorden zijn
doorgestreept.)

2

voorbeeldantwoord: reclametekst: een beschrijving van een boek

3

voorbeeldantwoord: Ik wil weten waar we iets kunnen kopen of hoe
duur iets is.

4

voorbeeldantwoord: Wat vind ik van deze reclame? Ga ik dit kopen of
doen?

5

voorbeeldantwoord: Ik vond de tekst leuk. Ik ben nieuwsgierig
geworden naar hoe het verhaal verder gaat. Dus ik wil het boek zeker
eens lezen of kopen.

6

1 leesdoel
2 geleerd
3 pleziertekst
4 doetekst
5 kopen

Madurodam
1

Je hebt iets aan de mop gehad als je de mop begrijpt, als je de mop
heel leuk vindt, als je dol op moppen bent. (De andere antwoorden zijn
doorgestreept.)

2

voorbeeldantwoord: weettekst: informatie voor een spreekbeurt

3

voorbeeldantwoord: Ik wil meer weten over het onderwerp van de tekst.

4

voorbeeldantwoord: Wat heb ik ervan geleerd? Kan ik iets gebruiken
van wat ik gelezen heb?

5

voorbeeldantwoord: Ik ben zelf wel eens in Madurodam geweest. Ik
vind het een goed idee om er een spreekbeurt over te houden. Hier kan
ik informatie vinden voor mijn spreekbeurt.
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6

1 leesdoel
2 geleerd
3 pleziertekst
4 doetekst
5 kopen

Filterzak bloemetjes
1

Je hebt iets aan de mop gehad als je de mop begrijpt, als je de mop
heel leuk vindt, als je dol op moppen bent. (De andere antwoorden zijn
doorgestreept.)

2

doetekst: knutselopdracht

3

Ik wil weten hoe ik iets moet maken of moet doen.

4

Begrijp ik hoe ik het moet maken of moet doen?

5

voorbeeldantwoord: Ik vond de uitleg duidelijk. Nu weet ik hoe ik van
filterzakjes leuke bloemen kan maken.

6

1 leesdoel
2 geleerd
3 pleziertekst
4 doetekst
5 kopen
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