Blok 2 – Brugles 6 – Alle leesmanieren samen!
Valentijnsdag
1
a
voorbeeldantwoord: Ik wil weten waar Valentijnsdag vandaan
komt.
b
precies
2

a
b

3

eigen antwoord

4

a
b
c

d
e

5

a

b

6

a
b

c

voorbeeldantwoord: informatieve tekst, artikel
voorbeeldantwoord: verschillende verhalen over het ontstaan
van Valentijnsdag

eigen antwoord
voorbeeldantwoord: De tekst heeft een inleiding, een kern en
een slot.
voorbeeldantwoorden:
Het doel is: de lezer informeren over Valentijnsdag.
De doelgroep is: kinderen.
De hoofdgedachte is: niemand weet precies waar Valentijnsdag
vandaan komt, maar er doen verschillende verhalen de ronde.
voorbeeldantwoord: overeenkomst en verschil
voorbeeldantwoord: De tekst heeft een bepaalde stijl, namelijk
persoonlijk.
voorbeeldantwoord:
moeilijk woord: bekeren
betekenis: tot een (andere) godsdienst overgaan
gevonden door: woordenboek
voorbeeldantwoord:
Zin: Hij besloot om zich tot het Christendom te bekeren.
Controleproef: Sint Valentijn besloot zich tot het Christendom te
bekeren.
voorbeeldantwoord: nee
voorbeeldantwoord: Op 14 februari is het Valentijnsdag. Dit is in
de jaren vijftig van de vorige eeuw vanuit de VS overgewaaid
naar Nederland. Niemand weet precies waar Valentijnsdag
vandaan komt, maar er doen verschillende verhalen de ronde.
voorbeeldantwoord: min of meer, want niemand weet precies
waar de dag vandaan komt. Ik ken nu wel de verschillende
verhalen die de ronde doen.

Wonen in het oerwoud
1
a
voorbeeldantwoord: Ik wil weten wat de voordelen zijn van
wonen in het oerwoud.
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2

b

precies

a

voorbeeldantwoord: informatieve tekst/meningtekst, interview
(kidsstory)
voorbeeldantwoord: pygmeeën in de stad en het oerwoud

b
3

eigen antwoord

4

a
b
c

d
e
5

a

b

6

a
b

c

eigen antwoord
voorbeeldantwoord: De tekst heeft een inleiding, een kern en
een slot waarin naar de mening van de lezer wordt gevraagd.
voorbeeldantwoorden:
Het doel is: de lezer informeren over hoe de pygmeeën wonen
en leven.
De doelgroep is: kinderen vanaf ongeveer 10 jaar.
De hoofdgedachte is: Pygmeeën leven van jacht en visserij in
het Congolese oerwoud. Tegenwoordig wonen ze langs de rand
van het oerwoud, zodat de kinderen naar school kunnen. Het is
anders dan leven in een stadje.
voorbeeldantwoord: overeenkomst en verschil
voorbeeldantwoord: Feiten en meningen zijn belangrijk.
voorbeeldantwoord:
moeilijk woord: medicinale
betekenis: geneeskrachtige
gevonden door: woordenboek
voorbeeldantwoord:
Zin: Ze wonen niet in het oerwoud, maar aan de rand ervan.
Controleproef: Ze wonen niet in het oerwoud, maar aan de rand
van het oerwoud.
voorbeeldantwoord: nee
voorbeeldantwoord: Pygmeeën leven van jacht en visserij in het
Congolese oerwoud. Tegenwoordig wonen ze langs de rand van
het oerwoud, zodat de kinderen naar school kunnen. Helena zou
liever in de stad wonen, al zou ze zich daar niet zo goed voelen.
Het wordt steeds moeilijker om in het bos te wonen.
voorbeeldantwoord: Nee, want het gaat vooral over de nadelen
van wonen in het oerwoud.

Politiehonden
1
a
voorbeeldantwoord: Ik wil weten waarvoor honden bij de politie
worden gebruikt.
b
precies
2

a
b

voorbeeldantwoord: informatieve tekst, spreekbeurt
voorbeeldantwoord:politiehonden
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3

eigen antwoord

4

a
b

c

d
e

5

a

b

6

eigen antwoord
voorbeeldantwoord: De tekst heeft een inleiding en een kern. Er
is een soort van slot waarin verteld wordt waar je meer
informatie kunt vinden.
voorbeeldantwoorden:
Het doel is: de lezer informeren over de rol van politiehonden en
de soorten.
De doelgroep is: kinderen vanaf ongeveer 12 jaar.
De hoofdgedachte is: Bij de politie zijn twee soorten
politiehonden: de surveillancehond en de speurhond. Ze worden
voor verschillende dingen ingezet.
voorbeeldantwoord: overeenkomst en verschil, oorzaak en
gevolg
voorbeeldantwoord: De tekst heeft een bepaalde stijl, namelijk:
zakelijk.
voorbeeldantwoord:
moeilijk woord: rijksgecommitteerde
betekenis: toeziener van het examen
gevonden door: woordenboek
voorbeeldantwoord:
Zin: Dit zijn allemaal 60% oefeningen...
Controleproef:Stokstellen, terugroepen, schot/werp en
schijnstellen zijn allemaal 60% oefeningen.

a
b

voorbeeldantwoord: nee
voorbeeldantwoord: Politiehonden worden samen met de
hondengeleider getraind op de hondenbrigade en ze blijven
daarna ook aan elkaar gebonden. Er zijn twee soorten
politiehonden: de surveillancehond en de speurhond. De
surveillancehond wordt gebruikt om ruzies tussen mensen op
een snelle manier op te lossen. De speurhond wordt ingezet als
er een spoor moet worden gevolgd.

c

voorbeeldantwoord: Ja, ik weet nu waarvoor surveillancehonden
en speurhonden worden ingezet.

Wat heb je geleerd?
7

eigen antwoord
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