Blok 2 – Brugles 2 – Onderzoek de tekst
1

meningtekst
geel: Ik moet … in modebladen.
rood: Altijd zie … niet bestaat.
groen: Dat vind ik belachelijk.

Roodkapje
2
verhalende tekst
3

In de inleiding staat hoe Roodkapje aan haar naam komt.
In de kern lees je hoe het sprookje verder gaat.
In het slot lees je: hoe het afloopt en de wijze les.

4

De tekst heeft een inleiding, kern en slot.

5

voorbeeldantwoord: Er staan één of meer opsommingen in de tekst.
Die herken ik aan het signaalwoord ‘en’.

6

voorbeeldantwoord kernwoorden eerste alinea: Roodkapje, Grimm,
grootmoeder
voorbeeldantwoord kernwoorden laatste alinea: alle drie blij, verboden

7

eigen antwoorden

Handel in slaven
2
informatieve tekst.
3

In de inleiding staat het onderwerp: slavenhandel.
In de kern lees je: informatie over slavenhandel.
In het slot lees je: waar je meer informatie over dit onderwerp vindt.

4

Volgens het Basisboek past bij mijn tekstsoort een andere inleiding of
een ander slot.

5

voorbeeldantwoorden:
Er staan één of meer voorbeelden in de tekst. Die herken ik aan één of
meer signaalwoorden, namelijk: zoals bijvoorbeeld.
In de tekst staan één of meer voorbeelden en/of opsommingen, maar
zonder signaalwoorden, namelijk: de weetjes op het eind.

6

voorbeeldantwoord kernwoorden eerste alinea: 200 jaar, slavenhandel,
verboden
voorbeeldantwoord kernwoorden laatste alinea: meer weten, website,
Schooltv

7

eigen antwoorden
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Sluier over Kabul
2
verhalende tekst
3

In de inleiding staat waar het boek over gaat.
In de kern lees je wat er in het verhaal gebeurt.
In het slot lees je: meer informatie over de schrijfster en het boek.

4

De tekst heeft een inleiding, kern en slot.

5

voorbeeldantwoord: Er staan één of meer opsommingen in de tekst.
Die herken ik aan de opsommingstekens.
In de tekst staan één of meer voorbeelden en/of opsommingen, maar
zonder signaalwoorden, namelijk: de informatie over het boek en de
uitgever.

6

voorbeeldantwoord kernwoorden eerste alinea: Parvana, Kabul,
Taliban
voorbeeldantwoord kernwoorden laatste alinea: Deborah Ellis

7

eigen antwoorden

Nieuwe president: Barack Obama
2
informatieve tekst
3

In de inleiding staat dat Barack Obama in 2009 de president van
Amerika werd.
In de kern lees je wie hij is en waarom hij president werd.
In het slot lees je: dat je hier de speciale uitzending van het
Jeugdjournaal over Barack Obama kunt bekijken.

4

De tekst heeft een inleiding, kern en slot.

5

voorbeeldantwoord: Er staan één of meer voorbeelden in de tekst. Die
herken ik aan één of meer signaalwoorden, namelijk: bijvoorbeeld.
Er staan één of meer opsommingen in de tekst. Die herken ik aan de
vette kopjes onder elkaar.

6

voorbeeldantwoord kernwoorden eerste alinea: Verenigde Staten,
nieuwe president, Barack Obama
voorbeeldantwoord kernwoorden laatste alinea: speciale uitzending
Jeugdjournaal

7

eigen antwoorden
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Wat heb je geleerd?
8

verhalende tekst: In het slot lees je hoe het verhaal eindigt.
informatieve tekst: In het slot lees je een samenvatting of een
conclusie.
instructietekst: In de inleiding staat het onderwerp en wat je nodig hebt.
meningtekst: In de kern staan een mening en argumenten.
reclametekst: In de kern lees je waarom je dat product moet kopen.
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