Blok 4 – Brugles 6 – Alle leesmanieren samen!
Ooievaars
1
a
b

voorbeeldantwoord: Ik wil weten hoe oud een ooievaar kan
worden.
voorbeeldantwoord: zoekend en dan precies

2

a
b

voorbeeldantwoord: informatieve tekst
voorbeeldantwoord: de ooievaar

3

eigen antwoord

4

a
b

c

d

e

eigen antwoord
voorbeeldantwoord: er is nier echt een inleiding en een slot. Er is
een hoofdtekst, met daaromheen informatie in weetjes en
bijschriften.
voorbeeldantwoorden:
Het doel is: informatie geven.
De doelgroep is: kinderen.
De hoofdgedachte is: De ooievaar is een grote trekvogel.
voorbeeldantwoord: doel - middel (het doel is: om zich niet te
vermoeien, het middel is: ze laten zich meedrijven op warme
luchtstromen)
voorbeeldantwoord: De tekst heeft een bepaalde stijl, namelijk:
persoonlijke stijl.

5

a
b
c

6

voorbeeldantwoorden:
zin met verwijswoord: Zo leggen ze bijna de hele afstand in zweefvlucht
af.
controleproef: Zo leggen de meeste (ooievaars) bijna de hele afstand in
zweefvlucht af.

7

a
b

c

voorbeeldantwoord: enkele paren … Afrika
voorbeeldantwoord: in een schema
voorbeeldantwoord:het is een tegenstelling; daar past een
schema bij.

voorbeeldantwoord: nee
voorbeeldantwoord: De ooievaar is een grote trekvogel. Ze
kunnen hele afstanden in zweefvlucht afleggen. Het is een
beschermd dier.
voorbeeldantwoord: Ja, ik weet nu dat een ooievaar 25 tot 34
jaar kan worden.

Raketten lanceren
1
a
voorbeeldantwoord: Ik wil weten hoe een raket gelanceerd
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b

wordt.
voorbeeldantwoord: precies

2

a
b

voorbeeldantwoord: informatieve tekst
voorbeeldantwoord: de lanceerraket

3

eigen antwoord

4

a
b
c

d

e

eigen antwoord
voorbeeldantwoord: Het is een tekst met een inleiding en een
kern.
voorbeeldantwoorden:
Het doel is: informatie geven.
De doelgroep is: kinderen.
De hoofdgedachte is: Uitlaatgassen die met hoge snelheid uit de
straalbuis van de motor komen stuwen de raket omhoog.
voorbeeldantwoord: oorzaak - gevolgd (oorzaak: lucht uit een
ballon laten lopen, gevolg: de lucht schiet de ene kant op en de
ballon de andere)
voorbeeldantwoord: De tekst heeft een bepaalde stijl, namelijk:
persoonlijke stijl.

5

a
b
c

6

voorbeeldantwoorden:
zin met verwijswoord: De werking van een raket lijkt hier wel een beetje
op.
controleproef: De werking van een raket lijkt wel een beetje op wat er
gebeurt als je de lucht uit een ballon laat lopen. (De lucht gaat de ene
kant uit en de ballon schiet de andere kant op.)

7

a
b

c

voorbeeldantwoord: heb … voort
voorbeeldantwoord: in een tekening
voorbeeldantwoord:in een tekening van een ballon en een raket
kun je goed laten zien dat het op dezelfde manier werkt.

voorbeeldantwoord: nee
voorbeeldantwoord: Een raket gaat de lucht in door de kracht
van uitlaatgassen. Hier is brandstof voor nodig. Een trap van de
raket wordt afgestoten als de brandstof is verbruikt.
voorbeeldantwoord: Ja, ik weet nu hoe een raket de lucht in
gaat.

Chocolade hagelslag
1
a
voorbeeldantwoord: Ik wil weten hoe hagelslag gemaakt wordt.
b
voorbeeldantwoord: precies
2

a
b

voorbeeldantwoord: informatieve tekst
voorbeeldantwoord: hagelslag
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3

eigen antwoord

4

a
b
c

d
e

eigen antwoord
voorbeeldantwoord: De eerste alinea is de inleiding, de rest van
de tekst is de kern. Er is niet echt een slot.
voorbeeldantwoorden:
Het doel is: informatie geven.
De doelgroep is: kinderen.
De hoofdgedachte is: Ook in de chocoladefabriek gebeurt er een
heleboel voordat de chocoladehagel klaar is om te eten!
voorbeeldantwoord: volgorde in de tijd
voorbeeldantwoord: De tekst heeft een bepaalde stijl, namelijk:
zakelijke stijl.

5

a
b
c

6

voorbeeldantwoorden:
zin met verwijswoord: Hier wordt de schil van de cacaoboon afgehaald.
controleproef: In de brekerij wordt de schil van de cacaoboon
afgehaald.

7

a
b

c

voorbeeldantwoord: Als de cacaobonen ... heel bitter.
voorbeeldantwoord: in een schema
voorbeeldantwoord: Er staat een volgorde in de tijd, dus ik kan
het samenvatten in een schema voor volgorde in de tijd.

voorbeeldantwoord: nee
voorbeeldantwoord: Hagelslag is een typisch Nederlands
product. In de chocoladefabriek gebeurt er een heleboel voordat
de chocoladehagel klaar is om te eten.
voorbeeldantwoord: Ja, ik weet nu hoe hagelslag wordt gemaakt.

Wat heb je geleerd?
8

eigen antwoorden
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