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

a

b

2

a

b

techniek: de trein, bruggenbouw
natuur: vulkanen, bloemen
middeleeuwen: ridders, kastelen
ridders: Hoe leefden ridders?
vulkanen: Hoe ontstaan vulkanen?
de trein: Hoe ontwikkelde de locomotief zich tot de trein?
bruggenbouw: Hoe worden bruggen van meer dan tien meter
gebouwd?
bloemen: Hoe bloeien weidebloemen?
kastelen: Hoe leefde de adel in kastelen?
door de titel
door de kopjes
door één of meer plaatjes
Ja, ik denk dat het onderwerp is: het Dierenpark Amersfoort
(vroeger en nu)

3

Het onderwerp is (voorbeeldantwoord) de geschiedenis van Dierenpark
Amersfoort.

4

Het thema is (voorbeeldantwoord) geschiedenis / dieren.

5

voorbeeldantwoord: Op 22 mei 1948 startten de twee oude
schoolkameraden, Piet Knoester en Wim Tertoolen DierenPark
Amersfoort (toen nog als Dierenpark Birkhoven). Dat het park een
succes was, bleek al snel. Het eerste jaar was de diercollectie nog
relatief klein: er waren onder andere een kraagbeer, een kameel, een
dril en enkele boerderijdieren. Maar met het toenemende aantal
bezoekers werd de diercollectie al snel groter. Ruim zestig jaar later is
het DierenPark uitgegroeid tot een park met landelijke bekendheid, zo'n
700.000 bezoekers per jaar en een oppervlakte van 14 hectare.

6

a
b

7

voorbeeldantwoord: Wanneer is Dierenpark Amersfoort
opgericht?
voorbeeldantwoord: Op 22 mei 1948 is het dierenpark opgericht.

Boeken en teksten kunnen hetzelfde thema hebben, maar een ander
onderwerp.
thema: andere landen
onderwerp 1: voorbeeldantwoord: reizen door Afrika
onderwerp 2: voorbeeldantwoord: indianen in Peru
2 Ik bedenk de hoofdvraag.
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1 Ik lees de tekst en vat de tekst samen.
4 Nu heb ik de hoofdgedachte gevonden.
3 Ik geef het antwoord op de hoofdvraag in één zin.

Walvis valt vissers aan
1

a

b

2

a
b

techniek: de trein, bruggenbouw
natuur: vulkanen, bloemen
middeleeuwen: ridders, kastelen
ridders: Hoe leefden ridders?
vulkanen: Hoe ontstaan vulkanen?
de trein: Hoe ontwikkelde de locomotief zich tot de trein?
bruggenbouw: Hoe worden bruggen van meer dan tien meter
gebouwd?
bloemen: Hoe bloeien weidebloemen?
kastelen: Hoe leefde de adel in kastelen?
door de titel
door één of meer plaatjes
Ja, ik denk dat het onderwerp is: een walvis die een vissersboot
aanvalt

3

Het onderwerp is (voorbeeldantwoord) een walvis die een vissersboot
aanvalt

4

Het thema is (voorbeeldantwoord) natuur

5

voorbeeldantwoord: De walvis sprong telkens hoog de lucht in. Eerst
dachten de vissers nog dat hij wilde spelen, maar de walvis kwam
steeds dichterbij. De vissers probeerden zo snel mogelijk weg te
komen.

6

a
b

7

Boeken en teksten kunnen hetzelfde thema hebben, maar een ander
onderwerp.
thema: andere landen
onderwerp 1: voorbeeldantwoord: reizen door Afrika
onderwerp 2: voorbeeldantwoord: indianen in Peru
2 Ik bedenk de hoofdvraag.
1 Ik lees de tekst en vat de tekst samen.
4 Nu heb ik de hoofdgedachte gevonden.
3 Ik geef het antwoord op de hoofdvraag in één zin.

voorbeeldantwoord: Wat gebeurde er op het water?
voorbeeldantwoord: De walvis was in een slechte bui en viel de
vissers aan. Maar ze wisten op tijd te ontkomen.
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De Stijl
1

a

b

2

a
b

techniek: de trein, bruggenbouw
natuur: vulkanen, bloemen
middeleeuwen: ridders, kastelen
ridders: Hoe leefden ridders?
vulkanen: Hoe ontstaan vulkanen?
de trein: Hoe ontwikkelde de locomotief zich tot de trein?
bruggenbouw: Hoe worden bruggen van meer dan tien meter
gebouwd?
bloemen: Hoe bloeien weidebloemen?
kastelen: Hoe leefde de adel in kastelen?
door de kopjes
door één of meer plaatjes
Ja, ik denk dat het onderwerp is: kunst

3

Het onderwerp is (voorbeeldantwoord) de kunstenaarsgroep De Stijl

4

Het thema is (voorbeeldantwoord) kunst

5

voorbeeldantwoord: Kunstenaars als Mondriaan en Van Doesburg
schilderden de werkelijkheid heel anders. Alleen nog een paar lijnen
bleven over. En een paar kleuren. Dat was nieuw. Veel kunstenaars die
in deze tijd schilderden, werden vrienden. Ze vormden een groep. De
Stijl noemden zij zich. Gerrit Rietveld is een architect die bij de stijl
hoort.

6

a
b

7

voorbeeldantwoord: Wat voor soort kunst maakten de
kunstenaars van De Stijl?
voorbeeldantwoord: Alleen rechte lijnen en vlakken, geen
versieringen, maar simpel en zuiver.

Boeken en teksten kunnen hetzelfde thema hebben, maar een ander
onderwerp.
thema: andere landen
onderwerp 1: voorbeeldantwoord: reizen door Afrika
onderwerp 2: voorbeeldantwoord: indianen in Peru
2 Ik bedenk de hoofdvraag.
1 Ik lees de tekst en vat de tekst samen.
4 Nu heb ik de hoofdgedachte gevonden.
3 Ik geef het antwoord op de hoofdvraag in één zin.

Overal tekst! • groep 6 • Antwoorden bij de Startpagina (Werkschrift)

