Blok 3 – Brugles 2 – Zie het doel en het middel / Herken het doel en de
doelgroep van de schrijver
1

a
b
c

geld bijverdienen
krantenbezorger worden
jongens en meisjes van vijftien jaar en ouder die geld willen
bijverdienen

Metrolijn Noord-Zuid
2
a
voorbeeldantwoorden:
tekstsoort: informatieve tekst
opbouw: De tekst heeft de titel Wat is er aan de hand? en twee
tussenkoppen. Er is geen duidelijke inleiding of een slot.
onderwerp: de Noord-Zuid metrolijn
dat zie ik aan: tussenkop en foto’s
b
voorbeeldantwoord: nieuwe informatie krijgen over de discussie
rond de Noord-Zuid metrolijn.
3

De tekst gaat over probleem-oplossing en dus ook over doel-middel.

4

a
b
c

voorbeeldantwoord: om … te, voor, met
voorbeeldantwoord: Om hem aan te kunnen leggen, moest er
onder de stad een tunnel worden gemaakt.
voorbeeldantwoorden:
middel: een tunnel onder de stad
doel: een metrolijn aanleggen
signaalwoord: om … te

5

voorbeeldantwoorden:
Mijn doel is: uitleg geven over de discussie rond de Noord-Zuidlijn.
Mijn doelgroep is: kinderen, inwoners van Amsterdam.

6

voorbeeldantwoord: Ja, want ik weet nu meer over het probleem.

Meer geld
2
a

b
3

voorbeeldantwoorden:
tekstsoort: informatieve tekst (en deels meningtekst)
opbouw: Het is een korte tekst met uitleg aan de hand van een
voorbeeld (meningtekstje) Er is geen duidelijke inleiding of een
slot.
onderwerp: meer zakgeld
dat zie ik aan: de titel
voorbeeldantwoord: Hoe kun je om meer zakgeld vragen?

De tekst gaat over probleem-oplossing en dus ook over doel-middel.
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4

a
b
c

nee
voorbeeldantwoord: We hebben afgesproken dat ik meer krijg,
maar tussendoor niet meer om geld vraag.
voorbeeldantwoorden:
middel: de afspraak tussendoor niet om geld te vragen
doel: meer (zakgeld) krijgen
signaalwoord: -

5

voorbeeldantwoorden:
Mijn doel is: informatie geven over meer zakgeld vragen.
Mijn doelgroep is: kinderen.

6

voorbeeldantwoord: Nee, want er wordt maar één voorbeeld gegeven.
Ik had meer tips verwacht.

De huisspin
2
a
voorbeeldantwoorden:
tekstsoort: informatieve tekst
opbouw: Het is een korte tekst met een inleiding en een kern.
onderwerp: de huisspin
dat zie ik aan: de titel en het plaatje
b
voorbeeldantwoord: Ik wil meer te weten komen over de
huisspin.
3

De tekst gaat over probleem-oplossing en dus ook over doel-middel.

4

a
b
c

ja; Daartoe, dient om
voorbeeldantwoord: Deze dient om de spin te alarmeren zodra
dat er en prooi aanwezig is.
voorbeeldantwoorden:
middel: een web van niet kleverige draden
doel: de spin alarmeren dat er een prooi aanwezig is
signaalwoord: dient om

5

voorbeeldantwoorden:
Mijn doel is: informatie geven over de huisspin.
Mijn doelgroep is: kinderen van groep 7-8.

6

voorbeeldantwoord: Ja, want ik weet nu meer over huisspinnen dan ik
wist voordat ik de tekst las.

Zwemmend redden
2

a

voorbeeldantwoorden:
tekstsoort: informatieve tekst
opbouw: Het is een korte tekst met een inleiding, een kern en
een slot.
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b

onderwerp: reddingszwemmen
dat zie ik aan: de titel
voorbeeldantwoord: Ik wil meer te weten komen over wat
zwemmend redden is

3

De tekst gaat over probleem-oplossing en dus ook over doel-middel.
Aan één of meer kopjes zie ik dat het over doel-middel gaat.

4

a
b
c

ja; Met, middelen, gebruik gemaakt, met behulp van, zorgt
ervoor, zorgt ... voor
voorbeeldantwoord: Met deze sport wordt geprobeerd te
voorkomen dat onschuldige mensen verdrinken.
voorbeeldantwoorden:
middel: zwemmend redden
doel: voorkomen dat onschuldige mensen verdrinken
signaalwoord: met

5

voorbeeldantwoorden:
Mijn doel is: informatie geven over zwemmend redden.
Mijn doelgroep is: kinderen van groep 7-8.

6

voorbeeldantwoord: Ja, want ik weet nu meer over zwemmend redden
dan ik wist voordat ik de tekst las.

Wat heb je geleerd?
7

daartoe
signaalwoord
thee
doelgroep
Onder de pijl lees ik het woord: doel.
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