Blok 2 – Brugles 4 – Zie de volgorde in de tijd / Zie het probleem en de
oplossing
1

a

b

Lang geleden fietsen pa en ik door de duinen. – terugblik
Eens zou ze rijk en beroemd zijn. – vooruitblik
Indertijd kreeg ik geen zakgeld. Ik moest werken. – terugblik
voorbeeld: eigen antwoord
Indertijd kreeg ik geen zakgeld. Ik moest werken.

Astrid Lindgren
2
a
verhalende tekst
b
aan de namen en gesprekken
3

In de tekst komt een probleem en oplossing voor en ook een
tijdsvolgorde.

4

signaalwoorden voor probleem: geen
signaalwoorden voor oplossing: idee

5

voorbeeldantwoorden:
Probleem: kinderen van boeren en arbeiders hadden in die tijd geen
boeken.
Oplossing: boeken lenen van school
Oplossing: met Kerstmis mochten de kinderen één boek bestellen als
kerstcadeau

6

voorbeeldantwoorden:
In de tekst staat wel een probleem, maar er staan geen argumenten.
In de tekst gebruikt de schrijver argumenten om uit te leggen waarom
iets een oplossing is.
In de tekst staan signaalwoorden voor argumenten, zoals want en
omdat.

7

voorbeeldantwoord:
Ja, namelijk: het begon, toen ik ongeveer vijf was, tot op dat tijdstip,
toen, een allang verdwenen, sinds die dag, na een tijd, aanvankelijk,
eerste, daarna.

8

voorbeeldantwoord:
(het) eerste (boek) -> De schrijfster kreeg het boek Sneeuwwitje.
daarna -> De schrijfster kocht Onder kabouters en trollen.

9

a
b

In de tekst staat een vooruitblik en een terugblik.
voorbeeldantwoord: het begon, tot op dat tijdstip, dat er … kwam
ik pas te weten
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Bijna brugklas
2
a
verhalende tekst
b
aan de namen en gesprekken
3

In de tekst komt een probleem en een oplossing voor en ook een
tijdsvolgorde.

4

signaalwoorden voor probleem: voorbeeldantwoord: bibbers, vlinders,
als de dood
signaalwoorden voor oplossing: geen

5

voorbeeldantwoorden:
Probleem: Je moet naar de brugklas.
Oplossing: Het is net als met zwemmen, neem je eerste duik.

6

voorbeeldantwoorden:
In de tekst gebruikt de schrijver argumenten om uit te leggen waarom
iets een probleem is.
In de tekst staat wel een oplossing, maar er staan geen argumenten.

7

voorbeeldantwoord:
Ja, namelijk: na zes jaar, nog even en dan, nu, straks.

8

voorbeeldantwoord:
na zes jaar -> Je bent de basisschool ook wel zat.
nog even -> Dan ga je (naar de brugklas/ weg van de basisschool)

9

a
b

In de tekst staat een vooruitblik.
voorbeeldantwoord: ja, namelijk straks, nog even en dan

De zevensprong
2
a
verhalende tekst
b
aan de namen en gesprekken
3

In de tekst komt een probleem en een oplossing voor en ook een
tijdsvolgorde.

4

signaalwoorden voor probleem: geen
signaalwoorden voor oplossing: daarom

5

voorbeeldantwoorden:
Probleem: de schat vinden
Oplossing: een complot oprichten

6

voorbeeldantwoorden:
In de tekst staat wel een probleem, maar er staan geen argumenten.
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In de tekst gebruikt de schrijver argumenten om uit te leggen waarom
iets een oplossing is.
7

voorbeeldantwoord:
Ja, namelijk: op een dag, als, tijdens, dan, de volgende dag, daarna,

8

voorbeeldantwoord:
op een dag -> De meester vertelt de kinderen dat hij niets meer weet te
vertellen en dat hij een belangrijke brief verwacht.
tijdens -> de rit naar het huis van de onbekende

9

a
b

In de tekst staat een vooruitblik.
voorbeeldantwoord: nee, de hele inleiding is een vooruitblik

Wat heb je geleerd?
10

Ik gebruik deze leesmanieren alléén als ik een tijdsvolgorde of een
probleem en oplossing in een tekst zie.
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