Blok 2 – Brugles 3 – Vind de betekenis / Herken waar het woord naar
verwijst
1

a
b
c

de lezer
koe
koe

Schoolmelk
2
iemand in het algemeen: men
de lezer: jou(w)
3

a

b

voorbeeldantwoorden:
Men gebruikt hiervoor een centrifuge.
De melk wordt hiervoor onder hoge druk door zeer kleine gaatjes
gepompt.
Men gebruikt voor afroming een centrifuge.
De melk wordt voor het homogeniseren onder hoge druk door
zeer kleine gaatjes gepompt.

4

a
b

voorbeeldantwoord: een van de volgende manieren
voorbeeldantwoord: UHT-sterilisatie en tweetrapssterilisatie

5

voorbeeldantwoorden:
moeilijk woord: standaardiseren
betekenis: tot een eenheid (in vorm, samenstelling, etc) brengen
gevonden door: woordenboek
moeilijk woord: centrifuge
betekenis: een machine waarin de melk snel wordt rondgedraaid
gevonden door: de zin erna
moeilijk woord: pasteuriseren
betekenis: behandeling die de melk verwarmt zodat schadelijke
bacteriën gedood worden
gevonden door: de zinnen erna

6

-

Een initiatiefwet
2
iemand in het algemeen: de lezer: 3

a

b

voorbeeldantwoorden:
Daarna geeft Raad van State een oordeel over de inhoud.
Ze praten erover en stemmen dan.
Na het indienen van het initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede
Kamer geeft Raad van State een oordeel over de inhoud.
Ze praten over het initiatiefwetsvoorstel en stemmen dan.
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4

a
b

voorbeeldantwoord: Dat heet het recht van initiatief
voorbeeldantwoord: het recht van initiatief

5

voorbeeldantwoorden:
moeilijk woord: initiatief
betekenis: de eerste stap
gevonden door: de zinnen erna
moeilijk woord: amendement
betekenis: voorstel om initiatiefwetsvoorstel aan te passen aan eigen
ideeën
gevonden door: de zin ervoor
moeilijk woord: initiatiefwetsvoorstel
betekenis: wetsvoorstel op initiatief van het parlement
gevonden door: woordenboek

6

-

Hoe werkt een kopieerapparaat?
2
iemand in het algemeen: je, men
de lezer: (je)
3

a

b

voorbeeldantwoorden:
Een printer gebruikt inkt en schrijft daarmee de tekst of het
plaatje op het papier.
Een felle lamp schuift eroverheen.
Een printer gebruikt inkt en schrijft met de inkt de tekst of het
plaatje op het papier.
Een felle lamp schuift over de glasplaat heen.
voorbeeldantwoord: Dit zijn een soort hele kleine magneetjes
voorbeeldantwoord: een soort hele kleine magneetjes

4

a
b

5

voorbeeldantwoorden:
moeilijk woord: elektrostatisch
betekenis: te maken hebben met het voortbrengen van elektriciteit
gevonden door: woordenboek
moeilijk woord: exact
betekenis: precies hetzelfde
gevonden door: woordenboek
moeilijk woord: overtrekpapier
betekenis: carbonpapier
gevonden door: de link in de tekst

6

-
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Wat heb je geleerd?
7

De leesmanier Vind de betekenis gebruik ik als ik een moeilijk woord
tegenkom in de tekst. Eerst kijk ik naar het woord, dan naar de
illustratie en de zinnen eromheen. Lukt dat niet, dan kijk ik in het
woordenboek. De betekenis controleer ik met de controleproef.
De leesmanier Herken waar het woord naar verwijst gebruik ik als ik
een verwijswoord zie. Verwijswoorden kunnen vooruit en achteruit
verwijzen. Ze verwijzen naar één woord, een groepje woorden of een
paar zinnen. Je, men en iemand verwijzen naar de lezer of naar
mensen buiten de tekst.
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