Blok 2 – Brugles 4 – Zie de volgorde in de tijd / Zie het probleem en de
oplossing
1

a
b

probleem: zijn vrouw heeft een muis ingeslikt
oplossing: stuk spek voor de open mond van de vrouw houden
eerst, Dan, eerst

Bio-industrie
2
a
meningtekst
b
In een meningtekst staat niet zo vaak een tijdsvolgorde.
3

In de tekst komen een probleem en oplossing voor en ook een
tijdsvolgorde.

4

signaalwoorden voor probleem: geen
signaalwoorden voor oplossing: voorkomen, tegengegaan

5

voorbeeldantwoord:
Probleem: varkens bijten uit verveling in elkaars staart
Oplossing 1: het afknippen van varkensstaarten
Oplossing 2: meer ruimte en afleiding voor de varkens

6

voorbeeldantwoord:
Ja, namelijk: vroeger, sinds (de jaren zestig van de vorige eeuw),
tegenwoordig.

7

voorbeeldantwoord:
Vroeger -> Er waren veel boeren en de boerderijen waren klein.
Sinds (de jaren zestig van de vorige eeuw) -> Boeren gingen steeds
meer dieren houden en hun bedrijven werden groter.

Astrid Lindgren
2
a
verhalende tekst
b
In de tekst spelen gebeurtenissen zich af in een bepaalde
tijdsvolgorde. Soms staan er geen signaalwoorden bij. Dan
gebeuren er dingen in dezelfde volgorde als je ze leest.
3

In de tekst komen een probleem en oplossing voor en ook een
tijdsvolgorde.

4

signaalwoorden voor probleem: geen
signaalwoorden voor oplossing: idee

5

voorbeeldantwoorden:
Probleem: kinderen van boeren en arbeiders hadden in die tijd geen
boeken.
Oplossing 1: boeken lenen van school

Overal tekst! • groep 7 • Antwoorden bij de Startpagina (Werkschrift)

Oplossing 2: met Kerstmis mochten de kinderen één boek bestellen als
kerstcadeau
6

voorbeeldantwoord:
Ja, namelijk: het begon, toen ik ongeveer vijf was, tot op dat tijdstip,
toen, een allang verdwenen, sinds die dag, na een tijd, aanvankelijk,
eerste, daarna.

7

voorbeeldantwoord:
(het) eerste (boek) -> De schrijfster kreeg het boek Sneeuwwitje.
daarna -> De schrijfster kocht Onder kabouters en trollen.

Drinkwater
2
a
b

informatieve tekst
met data, jaartallen of signaalwoorden voor tijdsvolgorde.

3

In de tekst komen een probleem en oplossing voor en ook een
tijdsvolgorde.

4

voorbeeldantwoord:
signaalwoorden voor probleem: nodig, behoefte
signaalwoorden voor oplossing: gemakkelijker, daarom, er bleef niets
anders over

5

voorbeeldantwoorden:
Probleem: In de steden die ontstonden in de Middeleeuwen, was
behoefte aan water.
Oplossing 1: water uit een rivier of beek naar de stad leiden door
houten leidingen
Oplossing 2: waterputten graven

6

voorbeeldantwoord:
Ja, namelijk: heel lang geleden, toen, … jaar geleden.

7

voorbeeldantwoord:
5000 jaar geleden -> Egypte en Perzië hadden al steden met
waterleidingen.
toen -> De mensen ontdekten hoe ze graan en andere
landbouwproducten konden verbouwen.

Jonge zangeres
2
a
meningtekst
b
In een meningtekst staat niet zo vaak een tijdsvolgorde.
3

In de tekst komt een tijdsvolgorde voor, maar geen probleem en
oplossing.
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4

-

5

-

6

voorbeeldantwoord:
Ja, namelijk: vanaf (mijn zesde), (ik was dertien) toen, later, eerst, dan.

7

voorbeeldantwoord:
eerst -> een paar jaartjes oefenen
dan -> bij de manager terugkomen

Wat heb je geleerd?
8

In een informatieve tekst zie ik de tijdsvolgorde aan bijvoorbeeld
(voorbeeldantwoord) data.
In een verhaal spelen gebeurtenissen zich af in een bepaalde
tijdsvolgorde.
In een instructietekst lees ik in welke volgorde ik de stappen moet
doen.
In een reclametekst of meningtekst zit meestal geen tijdsvolgorde.
In Dit is een dilemma! herken ik een signaalwoord voor probleem.
In Dat is een goede maatregel herken ik een signaalwoord voor
oplossing.
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