Blok 5 – Brugles 2 – Trek een conclusie / Vat samen in een korte tekst
1

In de tekst staan twee kernzinnen – waar
In de tekst staat een samenvattende zin met een signaalwoord – waar
De samenvattende zin is hier ook een conclusie – waar
De conclusie is de uitkomst van het onderzoek – niet waar

Recensie
2
a
b

voorbeeldantwoord: het boek Een halve hond heel denken.
voorbeeldantwoord: Nee, ik kan het nu nog niet zien.

3

voorbeeldantwoord: Ja, in de inleiding en het slot staat allebei waar het
boek over gaat.: dat als je echt goed kijkt, je allerlei dingen kunt
ontdekken die je eerst niet zag. Aan het slot staat ook een
samenvattend waardeoordeel: een fantastisch boek.

4

a

b

voorbeeldantwoorden:
Ik zie een signaalwoord voor een samenvattende zin. – klopt niet
In de tekst staat een samenvattende zin. – klopt
De samenvattende zin is ook een conclusie. – klopt
Alle kopjes geven kernwoorden voor een samenvatting. – klopt
niet
In elke alinea staat een duidelijke kernzin voor de samenvatting.
– klopt
eigen antwoord

5

a
b

voorbeeldantwoord: alleen al, zo, bijvoorbeeld
voorbeeldantwoord: de wereld van het kijken - interessants
ontdekken als je goed kijkt - wat je ziet vul je aan met wat je
denkt, dat klopt niet altijd - legt moeilijke onderwerpen makkelijk
uit - een fantastisch boek.

6

voorbeeldantwoord: onderwerp: het boek Een halve hond heel denken
Dit boek leert je kijken. Wat je ziet vul je vaak aan met wat je denkt.
Maar dat klopt lang niet altijd. Dit boek laat je zien dat als je echt goed
kijkt, je allerlei dingen kunt ontdekken die je eerst niet zag. Een
fantastisch boek.

Krimpende ijsberen
2
a
voorbeeldantwoord: ijsberen
b
voorbeeldantwoord: Nee, ik kan het nu nog niet zien.
3

voorbeeldantwoord: Ja, in de inleiding: De grote ijsberen krimpen
omdat ze last hebben van stress. En dat komt door de vervuiling waarin
ze leven.
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4

a

b

voorbeeldantwoorden:
Ik zie een signaalwoord voor een samenvattende zin. – klopt niet
In de tekst staat een samenvattende zin. – klopt
De samenvattende zin is ook een conclusie. – klopt
Alle kopjes geven kernwoorden voor een samenvatting. – klopt
niet
In elke alinea staat een duidelijke kernzin voor de samenvatting.
– klopt niet
eigen antwoord

5

a
b

voorbeeldantwoord: bijv. (in de reactie op de tekst)
voorbeeldantwoord: ijsberen in het wild worden kleiner – Deens
onderzoek – last van stress – door vervuiling –worden kleiner en
vorm schedel verandert.

6

voorbeeldantwoord: onderwerp: de ijsbeer krimpt
IJsberen die in het wild leven, worden steeds kleiner, omdat ze last
hebben van stress. Dat komt door de vervuilde natuur. De ijsberen
worden kleiner en de vorm van hun schedel verandert.

Gescheiden ouders
2
a
voorbeeldantwoord: gescheiden ouders
b
voorbeeldantwoord: Nee, ik kan het nu nog niet zien.
3

voorbeeldantwoord: Ja, in de inleiding: Als je ouders ervoor kiezen te
gaan scheiden, verandert er veel in een korte tijd.

4

a

b

voorbeeldantwoorden:
Ik zie een signaalwoord voor een samenvattende zin, namelijk:
hoe dan ook / als we het samenvatten (in filmpje). – klopt
In de tekst staat een samenvattende zin. – klopt
De samenvattende zin is ook een conclusie. – klopt
Alle kopjes geven kernwoorden voor een samenvatting. – klopt
In elke alinea staat een duidelijke kernzin voor de samenvatting.
– klopt
eigen antwoord

5

a
b

voorbeeldantwoord: en het kan zo zijn dat
voorbeeldantwoord: veel veranderingen bij scheiding – er
worden tips gegeven (praten, hulp, tijd) - moeilijke beslissingen
nemen – afspraken waar je gaat wonen, of via de rechter – soms
voordelen.

6

voorbeeldantwoord: onderwerp: als je ouders gaan scheiden
Als je ouders gaan scheiden, verandert er veel. Om eraan te wennen
kun je praten, hulp zoeken en het tijd geven. Er moeten moeilijke
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beslissingen worden genomen. Je maakt afspraken over waar je gaat
wonen. Soms zijn er ook voordelen.
De betekenis van de islam
2

a
b

3

voorbeeldantwoord: Ja, in het slot: Het is belangrijk voor een moslim
om volgens de regels van de koran te leven..

4

a

b
5

a
b

6

voorbeeldantwoord: de islam
voorbeeldantwoord: Nee, ik kan het nu nog niet zien.

voorbeeldantwoorden:
Ik zie een signaalwoord voor een samenvattende zin, namelijk: –
klopt niet
In de tekst staat een samenvattende zin. – klopt
De samenvattende zin is ook een conclusie. – klopt
Alle kopjes geven kernwoorden voor een samenvatting. – klopt
In elke alinea staat een duidelijke kernzin voor de samenvatting.
– klopt
eigen antwoord
voorbeeldantwoord: bijvoorbeeld, ook, bijvoorbeeld, een
voorbeeld daarvan
voorbeeldantwoord: vijf geboden: geloofsbelijdenis, het gebed,
vasten, verplichte aalmoezen, bedevaart naar Mekka, andere
regels, volgens regels van de koran leven

voorbeeldantwoord: onderwerp: islam
Voor iedere moslim zijn de vijf geboden heel belangrijk: de
geloofsbelijdenis, het gebed, het vasten, de verplichte aalmoezen en de
bedevaart naar Mekka. Er zijn ook nog andere geloofsregels. Het is
belangrijk voor een moslim om volgens de regels van de Koran te
leven.

Wat heb je geleerd?
7

De conclusie in een meningtekst is vaak de mening van de schrijver.
Hoofdzaken zijn: de samenvattende zin, kernzinnen en kernwoorden.
Het is duidelijk dat is een signaalwoord voor conclusie.
Zo en bijvoorbeeld zijn signaalwoorden voor bijzaak.
Al met al is een signaalwoord voor samenvattende zin.
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