Blok 4 – Brugles 2 – Stel jezelf steeds vragen
1

a
b

Hij moet stoppen met roken.
1. Het is slecht voor je gezondheid.
2. Het is slecht voor je portemonnee.
3. Het is de belangrijkste oorzaak van longkanker.

Dierenasiel
2
a
voorbeeldantwoord: reclametekst
b
voorbeeldantwoord: advertentie op website van het dierenasiel
3

a
b

voorbeeldantwoord: dierenasiel De Dierenstee
eigen antwoorden

4

voorbeeldantwoorden:
alinea 1: Wat doet dierenasiel De Dierenstee?
alinea 2: Welke argumenten worden gegeven om de poezen in huis te
nemen?
alinea 3: Waar kan ik terecht voor tweedehands dierenspullen?

5

voorbeeldantwoorden:
Ik kies vraag 2 en 3.
2.De poezen zijn twee lieve dames op leeftijd. Met andere katten
hebben ze geen probleem.
3. Je kunt binnenlopen bij het dierenasiel voor tweedehands
dierendingen voor een redelijke prijs.

Kinderrechtenverdrag
2
a
voorbeeldantwoord: informatieve tekst
b
voorbeeldantwoord: voorlichtingstekst
3

a
b

voorbeeldantwoord: het kinderrechtenverdrag
eigen antwoorden

4

voorbeeldantwoorden:
alinea 1: Wat zijn kinderrechten?
alinea 2: Wat is het verschil tussen wensen en rechten?
alinea 3: Welke plichten heb je?

5

voorbeeldantwoorden:
Ik kies vraag 1 en 2.
1. De rechten van mensen tot 18 jaar noemen we kinderrechten: ze
zorgen ervoor dat je goed kunt leven, dat je bescherming krijgt en dat je
je mening kunt zeggen.
2. Rechten: je mening zeggen, spelen of dromen bijvoorbeeld. Je moet
ook toegang krijgen tot diensten zoals de school of de dokter. En je
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bescherming krijgen tegen dingen als mishandeling, oorlog of
kinderarbeid. <-> Wensen: laat opblijven, elk weekend naar een
pretpark, nooit meer moeten afwassen, de hele dag door snoepen, niet
naar school gaan als je niet wilt.
Zeilkamp
2
a
b

voorbeeldantwoord: reclametekst
voorbeeldantwoord: advertentie op een site

3

a
b

4

voorbeeldantwoorden:
alinea 1: Welke soorten zeilkampen kan ik boeken?
alinea 2: Waar kan ik terecht voor meer informatie over zeilkampen?

5

voorbeeldantwoorden:
Ik kies vraag 1 en 2.
1. Ik kan kiezen tussen meer dan 14 zeilkampen. Zomer-, voorjaars- en
najaarszeilkamp, valk trektocht, tjalk varen of kajuit varen.
2. Op de site www.zeilschoolvinea.nl vind ik filmpjes, nieuws en meer
informatie.

De zon
2
a
b

voorbeeldantwoord: zeilkampen
eigen antwoorden

voorbeeldantwoord: informatieve tekst
voorbeeldantwoord: voorlichting

3

a
b

voorbeeldantwoord: de zon
eigen antwoorden

4

voorbeeldantwoorden:
alinea 1: Waarom vertelden mensen elkaar verhalen over de zon?
alinea 2: Hoe komt Japan aan de naam ‘land van de rijzende zon’?
alinea 3: Hoe beschrijft het verhaal van de Aboriginals de zon?
alinea 4: Wie of wat is de zon volgens de San?
alinea 5: Wat is het verhaal achter de zon volgens de Azteken?
alinea 6: Hoe verklaren de Egyptenaren het ontstaan van de zon?

5

voorbeeldantwoorden:
Ik kies vraag 1 en 2.
1. Er waren nog geen wetenschappers. En de verhalen gaven
antwoord op de vragen die mensen hadden over de zon.
2. Chinese geleerden bedachten deze naam. Vanuit China gezien ligt
Japan in het oosten en daar komt de zon op.

Wat heb je geleerd?
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6

reclame die wil dat je iets koopt:
- Om welk product gaat het?
- Welke argumenten worden genoemd om het product te kopen?
- Wordt het product mooier voorgesteld dan het is?
reclame die wil dat je iets doet:
- Welke actie moet je ondernemen?
- Welke argumenten worden genoemd om actie te ondernemen?
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