Blok 2 – Brugles 3 – Vind de betekenis / Herken waar het woord naar
verwijst
1

a
b

voorbeeldantwoord: heel eng / om heel bang van te worden
Ik lach om spinnen. Jij bent niet bang voor spinnen.

Zinloos geweld
2
a
voorbeeldantwoord: zinloos geweld
b
aan de titel
aan een of meer illustraties
aan een of meer kopjes
3

En wat kun je eraan doen als je zinloos geweld tegenkomt?
verwijst naar: als je zinloos geweld tegenkomt
Je zou daardoor kunnen denken dat er ook zinvol geweld bestaat.
verwijst naar: het woord ‘zinloos’
Daarvoor kwamen bijvoorbeeld ook wel eens mensen door messteken
om het leven op een jaarmarkt of kermis.
verwijst naar: 1997
Hiermee laten burgers zien dat het zo niet langer kan.
verwijst naar: stille tochten en het afkeuren van zinloos geweld in de
media

4

a
voorbeeldantwoord: En wat kun je eraan doen als je zinloos
geweld tegenkomt?
b
voorbeeldantwoord: omcirkeld is: als je zinloos geweld
tegenkomt

5

Ja, namelijk: je.

6

a
voorbeeldantwoorden:
- mishandelen: letsel toebrengen, geweld plegen tegen iemand
betekenis gevonden door woordenboek
- zinvol: redelijk, vol betekenis
betekenis gevonden door woordenboek
b
voorbeeldantwoord: Je zou daardoor kunnen denken dat er ook
zinvol geweld bestaat.
Je zou daardoor kunnen denken dat er ook redelijk geweld bestaat.

Haaienbevalling
2
a
voorbeeldantwoord: een bijzonder haaienbevalling
b
aan de titel
aan een of meer illustraties
3

Twee haaien hadden ruzie en beten elkaar daarbij.
verwijst naar: ruzie
Daarbij is het normaal dat haaien bijtwonden oplopen.
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verwijst naar: dat haaien elkaar bijten als ze ruzie hebben
Daar moeten ze ongeveer 1,5 maand blijven totdat ze worden
vrijgelaten in het wild.
verwijst naar: in een apart bad
4

a
b

voorbeeldantwoord: Wat gebeurde er: uit de snee kwamen vier
babyhaaitjes!
voorbeeldantwoord: omcirkeld is: uit de snee kwamen vier
babyhaaitjes

5

Nee, dat komt in onze tekst niet voor.

6

a
voorbeeldantwoorden:
- aquarium: grote bak met water voor zeedieren
betekenis gevonden door de foto’s bij de tekst en een ander woord in
de tekst (apart bad)
- blijkbaar: wat blijkt zo te zijn als het zich vertoont, duidelijk
betekenis gevonden door woordenboek
b
voorbeeldantwoord: Blijkbaar was de gewonde haai dus
zwanger.
Duidelijk was de gewonde haai dus zwanger. / De gewonde haai was
duidelijk zwanger.

Interview met een minister
2
a
voorbeeldantwoord: de plannen in de Miljoenennota
b
aan een of meer kopjes
3

voorbeeldantwoorden:
Ik loop met een koffertje rond, waarvan iedereen zich afvraagt wat erin
zit.
verwijst naar: een koffertje
Daar zitten officieel alle plannen in voor volgend jaar.
verwijst naar: dat koffertje
… dus er zitten maar een paar plannetjes in.
verwijst naar: dat koffertje
Er is in de wereld een heleboel aan de hand waardoor opeens banken
en andere bedrijven veel minder geld verdienen dan anders.
verwijst naar: er is in de wereld een heleboel aan de hand
Daar hebben we allemaal een beetje last van, hierdoor kunnen we
minder geld uitgeven.
daar verwijst naar: banken en andere bedrijven verdienen minder geld
dan anders
hierdoor: we hebben er allemaal een beetje last van

4

a
voorbeeldantwoord: Er is in de wereld een heleboel aan de hand
waardoor opeens banken en andere bedrijven veel minder geld
verdienen dan anders.
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b
voorbeeldantwoord: omcirkeld is: in de wereld een heleboel aan
de hand
5

Ja, namelijk: je.

6

a
voorbeeldantwoorden:
- begroting: plannen
betekenis gevonden door de zin ervoor
- kabinet: regering
betekenis gevonden door woordenboek
b
voorbeeldantwoord: Op Prinsjesdag vertelt het kabinet elkaar
wat we het jaar daarop van plan zijn.
Op Prinsjesdag vertelt de regering elkaar wat we het jaar daarop van
plan zijn.

Wat heb je geleerd?
7

In het Verdrag voor de Rechten van het Kind zijn de afspraken tussen
alle landen vastgelegd.
Dat staat in de volgende zin.
Wanneer ik de betekenis niet in de tekst kan vinden, zoek ik het op in
het woordenboek.
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