Blok 4 – Brugles 1 – Stel jezelf steeds vragen
Stop het pesten!
1

a

Welk argument gebruikt Victor voor zijn mening?

2

Ik denk dat de tekst gaat over (voorbeeldantwoord) pesten.

3

voorbeeldantwoord: Ik weet dat het heel vervelend is als je gepest
wordt.

4

informatieve tekst

5

1. voorbeeldantwoord: Wat is het verschil tussen plagen en pesten?
2. voorbeeldantwoord: Waarom pesten kinderen?
3. voorbeeldantwoord: Wat kun je doen tegen pesten?

6

1. voorbeeldantwoord: Plagen doe je voor de grap, pesten niet. Pesten
is gemeen.
2. voorbeeldantwoord: Pestkoppen pesten omdat ze macht willen
hebben. Het kan zijn dat ze zich vervelen, of dat ze stoer willen lijken.
3. voorbeeldantwoord: Je kunt helpen door zelf niet te pesten, het
tegen iemand te zeggen als je gepest wordt en niet toe te kijken als
iemand gepest wordt, maar er iets van zeggen.

7

wie – wat – waar – wanneer – welke – hoe
meningteksten:
Welke argumenten staan in de tekst?
Wat vind ik er zelf van?
informatieve teksten:
Hoe kan ik gebruiken wat ik lees?
Wat leer ik van deze tekst?

Tandwielen en katrollen
1

a

Welk argument gebruikt Victor voor zijn mening?

2
Ik denk dat de tekst gaat over (voorbeeldantwoord) tandwielen en
katrollen.
3

voorbeeldantwoord: Ik weet dat er op mijn fiets een tandwiel zit.

4

informatieve tekst

5

1. voorbeeldantwoord: Wat is het een tandwiel?
2. voorbeeldantwoord: Waar is een tandwiel voor?
3. voorbeeldantwoord: Welke tandwielen zijn er?
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6

1. voorbeeldantwoord: Een tandwiel is een soort wieltje met kartels dat
kan draaien.
2. voorbeeldantwoord: Tandwielen kunnen beweging verplaatsen en
sneller maken.
3. voorbeeldantwoord: Bijvoorbeeld tandwielen in een fiets, in een
molen, in een fietsbel.

7

wie – wat – waar – wanneer – welke – hoe
meningteksten:
Welke argumenten staan in de tekst?
Wat vind ik er zelf van?
informatieve teksten:
Hoe kan ik gebruiken wat ik lees?
Wat leer ik van deze tekst?

De olifant
1

a

Welk argument gebruikt Victor voor zijn mening?

2

Ik denk dat de tekst gaat over (voorbeeldantwoord) olifanten

3

voorbeeldantwoord: Ik weet dat olifanten heel groot zijn en een slurf
hebben.

4

informatieve tekst

5

1. voorbeeldantwoord: Hoe groot is een olifant?
2. voorbeeldantwoord: Waarom heeft een olifant een slurf?
3. voorbeeldantwoord: Wat kan een olifant met zijn slagtanden doen?

6

1. voorbeeldantwoord: Een olifant kan zo’n 4 meter hoog worden.
2. voorbeeldantwoord: De slagtanden hingen in de weg om bij voedsel
te komen. De neus werd steeds langer, tot het een slurf was waarmee
de olifant het voedsel wel kon bereiken.
3. voorbeeldantwoord: Ze gebruiken de slagtanden om mee te vechten
en te werken.

7

wie – wat – waar – wanneer – welke – hoe
meningteksten:
Welke argumenten staan in de tekst?
Wat vind ik er zelf van?
informatieve teksten:
Hoe kan ik gebruiken wat ik lees?
Wat leer ik van deze tekst?
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