Blok 4 – Brugles 4 – Lees kritisch
Derde Wereld
1

Het meest betrouwbaar is wat in de krant staat. Niet betrouwbaar is wat
in een roddelblad staat, want in roddelbladen wordt vaak iets
geschreven wat niet waar is.

2

a

b

de titel
de plaatjes
de koppen
Ik voorspel dat de tekst gaat over (voorbeeldantwoord) kinderen
in derdewereldlanden.

3

De schrijver wil je informatie geven.

4

a
b

5

voorbeeldantwoord: Misschien niet waar is dat kinderen echt in een
doos wonen en drugs gebruiken om de honger niet te voelen.

6

a
b

7

Ik moet niet altijd alles geloven wat ik lees, omdat:
een schrijver zich kan vergissen.
een schrijver soms iets mooier wil voordoen dan het is.
een schrijver soms geen feiten noemt, maar een mening heeft.

ja
voorbeeldantwoord: Meisjes zijn nodig om te koken en op
broertjes en zusjes te passen.
Arme landen waren nog in ontwikkeling om net zo rijk als zij te
worden.

voorbeeldantwoord: ja (een kind)
voorbeeldantwoord: Ik weet het niet, want ik weet niet zeker hoe
het kind dat de tekst heeft geschreven aan zijn informatie is
gekomen. Misschien heeft hij iets verkeerd begrepen en
daardoor verkeerd opgeschreven.

Bont voor dieren
1

Het meest betrouwbaar is wat in de krant staat. Niet betrouwbaar is wat
in een roddelblad staat, want in roddelbladen wordt vaak iets
geschreven wat niet waar is.

2

a

de plaatjes
de koppen
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b

Ik voorspel dat de tekst gaat over (voorbeeldantwoord) dat je
geen bont moet dragen.

3

De schrijver wil je overhalen iets te doen of te kopen.

4

a
b

5

voorbeeldantwoord: Misschien niet waar is dat bont een overbodig
luxeproduct is waarvoor dieren een afschuwelijk leven leiden, ook in
Nederlandse fokkerijen.

6

a
b

7

ja
voorbeeldantwoord: Bont voor dieren vindt dat je geen dieren
moet doden om van hun vacht een bontjas te maken.

voorbeeldantwoord: nee (of evt.: ja, iemand van Bont voor
dieren)
voorbeeldantwoord: Ik weet het niet, want de schrijver is
partijdig, hij is tegen het dragen van bont. Ik weet niet of de
dieren echt in afschuwelijke omstandigheden leven.

Ik moet niet altijd alles geloven wat ik lees, omdat:
een schrijver zich kan vergissen.
een schrijver soms iets mooier wil voordoen dan het is.
een schrijver soms geen feiten noemt, maar een mening heeft.

Brad Pitt heeft slappe lach
1

Het meest betrouwbaar is wat in de krant staat. Niet betrouwbaar is wat
in een roddelblad staat, want in roddelbladen wordt vaak iets
geschreven wat niet waar is.

2

a
b

de titel
de plaatjes
Ik voorspel dat de tekst gaat over (voorbeeldantwoord) dat Brad
Pitt de slappe lach kreeg.

3

De schrijver wil je informatie geven. / De schrijver wil je vermaken.

4

a
b

5

voorbeeldantwoord: Misschien niet waar is dat het onduidelijk is
waarom Brad de hele tijd moet lachen.

ja
voorbeeldantwoord: Waarom Brad de hele tijd moet lachen blijft
een beetje onduidelijk.
Maar het is leuk om de acteur eens in een heel ander licht te
zien.
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6

a
b

voorbeeldantwoord: ja
voorbeeldantwoord: Ik weet het niet, want niet al het nieuws over
sterren dat je leest in bladen of kranten is altijd waar.

7

Ik moet niet altijd alles geloven wat ik lees, omdat:
een schrijver zich kan vergissen.
een schrijver soms iets mooier wil voordoen dan het is.
een schrijver soms geen feiten noemt, maar een mening heeft.
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