Blok 5 – Brugles 4 – Vergelijk teksten met elkaar
1

a

b

Nee, want Pia vindt dat je veel kunt bereiken, ook al heb je
dyslexie. En Jos vindt dat je minder kunt bereiken als je dyslexie
hebt.
voorbeeldantwoord: Ik ben het eens met Pia, want haar
argument klopt. Ik ken ook iemand met dyslexie die veel hulp
krijgt. Daardoor gaat het goed op school.

twee teksten: Alien-baby heeft geen DNA en Raadsels rond alien-baby
2
a
informatieve tekst
b
een alien-baby
3

voorbeeldantwoord: Ik wil weten waarom ze denken dat het een alienbaby is.

4

Mijn tekstsoort is: informatieve tekst.
Ik let bij het vergelijken op: in welke tekst informatie staat waar ik wat
aan heb, elke informatie anders is, of in de teksten hetzelfde staat of
dat ze elkaar tegenspreken, welke tekst het meest geloofwaardig en
betrouwbaar is.

5

5

titel: Alien-baby heeft geen DNA
kernzinnen of -woorden: Volgens onderzoeker Maussan komt het
schepsel niet van de aarde. Het heeft namelijk geen DNA. Dat hebben
vier laboratoria onderzocht. Ook heeft het lichaam andere vormen dan
we op aarde gewend zijn. En de vinder is overleden.
titel: Raadsels rond alien-baby
kernzinnen of -woorden: De baby is in 2007 gevonden en al die tijd
door de vinder bewaard. Het wezen zou verdronken zijn.
Wetenschappers onderzoeken het lichaam. Het heeft kenmerken van
de hagedis en de mens. Maussan is overtuigd dat het een alien is. In
die buurt worden meer buitenaardse verschijnselen gemeld.

6

a

b

voorbeeldantwoord:
Er staat verschillende informatie in de teksten. De meeste
informatie vult elkaar aan. Het ene artikel gaat vooral over de
vraag of het een alien zou zijn, en het andere artikel vooral over
de manier waarop het gevonden is. Ze spreken elkaar ook
tegen, want is de vinder nu dood of levend? Ik twijfel bij beide
teksten over de geloofwaardigheid.
voorbeeldantwoord: Allebei de teksten. In de ene kant staan
vooral argumenten voor een alienachtig wezen, in de andere
staan mensachtige en reptielachtige kenmerken.
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twee teksten: Anne Frank en Autobiografie Anne Frank
2
a
informatieve tekst
b
Anne Frank
3

voorbeeldantwoord: Ik wil weten hoe het leven in het Achterhuis was.

4

Mijn tekstsoort is: informatieve tekst.
Ik let bij het vergelijken op: in welke tekst informatie staat waar ik wat
aan heb, elke informatie anders is, of in de teksten hetzelfde staat of
dat ze elkaar tegenspreken, welke tekst het meest geloofwaardig en
betrouwbaar is.

5

5

titel: Anne Frank
kernzinnen of -woorden: De Duitse en Joodse Anne Frank woonde in
Amsterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dook ze onder in het
Achterhuis. Ze hield een dagboek bij. Ze wordt verraden en overleeft de
oorlog niet. Het dagboek maakte haar wereldberoemd.
titel: autobiografie Anne Frank
kernzinnen of -woorden: Anne Frank wordt geboren in Duitsland en
vlucht naar Nederland. Als het gevaar van de kampen dreigt duiken ze
onder in het Achterhuis. Na twee jaar worden ze ontdekt. Miep vond
haar dagboek. Anne sterft tijdens de oorlog. Haar vader geeft haar
dagboek na de oorlog uit.

6

a

b

voorbeeldantwoord:
Er staat veel dezelfde informatie in de teksten, maar iets anders
opgeschreven. De eerste tekst is wat zakelijker dan de tweede
tekst. De eerste tekst is betrouwbaarder dan de tweede tekst (de
tweede tekst is geschreven door een scholier en er staat een
waarschuwing over het gebruik van de tekst).
voorbeeldantwoord: Allebei de teksten, maar vooral de eerste
tekst. De teksten vullen elkaar aan, maar voor mijn gevoel is de
eerste tekst betrouwbaarder.

Wat heb je geleerd?
7

meningtekst
informatieve tekst
verhalende tekst
reclametekst
instructietekst

Ik krijg een beter beargumenteerde mening.
Ik kijk welke informatie het meest geloofwaardig is.
Ik bedenk welk boek ik het leukst vond.
Ik vergelijk de prijzen.
Ik kijk welke tekst de beste uitleg geeft.
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