Blok 2 – Brugles 4 – Zie de volgorde in de tijd
Een weekje tussen de koeienstront
1

in een bouwtekening voor een vlieger
in een tekst uit je geschiedenisboek
in een dagboek

2

a
b

voorbeeldantwoord: anders, namelijk een verslag
voorbeeldantwoord: vaak wel, er staat in in welke volgorde de
dingen gebeurden

3
voorbeeldantwoord:
vijftig jaar geleden
voor de eerste keer
signaalwoorden
afgelopen week
4
voorbeeldantwoord:
1. dinsdagochtend
->
2. na ruim anderhalf uur ->
a
Ja, dat lukt wel.
b
voorbeeldantwoord:
signaalwoord in mijn tekst
eerst
al snel
daarna

dinsdagochtend
na ruim anderhalf uur
na

met de bus richting Dokkum
aankomst op de carpoolplaats Dokkum

5

kan vervangen worden door
in het begin
al gauw
later

6

voorbeeldantwoord:
Signaalwoorden voor de volgorde in de tijd zijn makkelijk te vinden in
een tekst.
In de tekst stond duidelijk wat er eerst gebeurde en wat daarna.

7

voorbeeldantwoord: vervolgens, even later, straks, daarna, nu, ’s
middags, ’s avonds, ten eerste, ten tweede, ten slotte

Islam
1

in een bouwtekening voor een vlieger
in een tekst uit je geschiedenisboek
in een dagboek

2

a
b

voorbeeldantwoord: tekst over geschiedenis
voorbeeldantwoord: vaak wel, er staat in welke volgorde de
dingen gebeurden
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3
voorbeeldantwoord:
terwijl
nu
signaalwoorden
later

in ongeveer 570 na Chr.
toen
eerst

4
voorbeeldantwoord:
1. toen
->
Mohammed droomde dat een engel naar hem toe kwam.
2. eerst
->
Mohammed wilde geen boodschapper zijn en dacht dat hij
gek geworden was
5

a
Ja, dat lukt wel.
b
voorbeeldantwoord:
signaalwoord in mijn tekst
eerst
na een poosje
tegenwoordig

kan vervangen worden door
in het begin
na een tijdje
nu, vandaag de dag

6

voorbeeldantwoord:
Signaalwoorden voor de volgorde in de tijd zijn makkelijk te vinden in
een tekst.
In de tekst stond duidelijk wat er eerst gebeurde en wat daarna.

7

voorbeeldantwoord: vervolgens, even later, straks, daarna, nu, ’s
middags, ’s avonds, ten eerste, ten tweede, ten slotte

De dwergendoop
1

in een bouwtekening voor een vlieger
in een tekst uit je geschiedenisboek
in een dagboek

2

a
b

verhaal
voorbeeldantwoord: vaak wel, er staat in welke volgorde de
dingen gebeurden

3
voorbeeldantwoord:
toen
‘s avonds
signaalwoorden
die nacht

Daarna
Na een poosje
daarna

4
voorbeeldantwoord:
1. ‘s avonds ->
De meisjes kwamen thuis en vertelden van de pad.
2. die nacht ->
Er werd opeens aan het venster geklopt.
5

a

Ja, dat lukt wel.
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b
voorbeeldantwoord:
signaalwoord in mijn tekst
die nacht
daarna
na een poosje

kan vervangen worden door
‘s nachts
wat later
daarna

6

voorbeeldantwoord:
Signaalwoorden voor de volgorde in de tijd zijn makkelijk te vinden in
een tekst.
In de tekst stond duidelijk wat er eerst gebeurde en wat daarna.

7

voorbeeldantwoord: vervolgens, even later, straks, daarna, nu, ’s
middags, ’s avonds, ten eerste, ten tweede, ten slotte
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