Blok 3 – Brugles 3 – Zie de overeenkomst en het verschil / Zie de
oorzaak en het gevolg
1

a
b
c
d

zowel … als
veel schade
veroorzaakt
veel schade, daken weggeblazen, bomen waaiden om, bomen
blokkeren verschillende wegen

Twee jaar de hik
2
a
informatieve tekst
b
voorbeeldantwoord: de hik
3

a
b
c

voorbeeldantwoord: grappiger dan
voorbeeldantwoord: het klinkt grappig: 2 jaar de hik <->Chris
heeft moeite met eten en slapen / hoe het klinkt <-> hoe het is
voorbeeldantwoorden:
wat?: hoe het klinkt dat iemand 2 jaar de hik heeft en hoe het is
als iemand 2 jaar de hik heeft
overeenkomst: verschil: het klinkt grappig, maar het is niet grappig

4

a
b

voorbeeldantwoord: door, zodat
voorbeeldantwoord: alinea 1
oorzaak: 2 jaar de hik
gevolg: moeite met eten en slapen

5

voorbeeldantwoord: Ik vat alinea 3 samen.
operatie voor Chris -> Chris kan weer goed eten

Noord- en Zuidpool, tegenpool
2
a
informatieve tekst
b
voorbeeldantwoord: de polen
3

a
b

c

voorbeeldantwoord: verschillen, vergelijken, overeenkomsten,
verschillen, is het andersom, toch, een stuk lager
voorbeeldantwoord: De Noordpool bestaat alleen maar uit
bevroren water; ijs. Om de bevroren zee heen ligt land. Bij de
Zuidpool is het precies andersom. De Zuidpool bestaat uit
bevroren land en wordt omring door zee.
voorbeeldantwoorden:
wat?: de Noordpool en de Zuidpool
overeenkomst: bevroren
verschil: bij de Noordpool is het water bevroren, bij de Zuidpool
is het land bevroren
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4

a
b

5

voorbeeldantwoord: Ik vat de een na laatste alinea samen.
Noordpool
Zuidpool
meer dieren, bijvoorbeeld:
minder dieren, bijvoorbeeld:
ijsberen
pinguïns
poolvossen
vogels
wolven
zeehonden
zeehonden

Basketbal
2
a
b
3

a
b
c

voorbeeldantwoord: doordat
voorbeeldantwoord: de een na laatste alinea
oorzaak: op de Noordpool hebben dieren meer mogelijkheden
om aan land te komen
gevolg: moeite er leven op de Noordpool meer dieren dan op de
Zuidpool

informatieve tekst
voorbeeldantwoord: basketbal
voorbeeldantwoord: net als, lager/kleiner dan bij …
voorbeeldantwoord: Basketbal is een teamsport, net als voetbal
en hockey.
voorbeeldantwoorden:
wat?: basketbal en voetbal en hockey
overeenkomst: teamsport
verschil: -

4

a
b

voorbeeldantwoord: door te, om te
voorbeeldantwoord: de derde alinea
oorzaak: lengte maakt het makkelijker te passen of te
verdedigen
gevolg: basketballers zijn vaak lang

5

voorbeeldantwoord: Ik vat de eerste alinea samen.

basketbal

teamsporten
voetbal

hockey

Wat heb je geleerd?
6

voorbeeldantwoorden:
overeenkomst = Ik let op wat hetzelfde is, verschil = wat anders is;
past in een schema (tabel), let op signaalwoorden, let op informatie
onder kopjes
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oorzaak = Ik let op hoe het komt; gevolg = wat er daardoor gebeurt,
past in een rondjesschema, let op signaalwoorden (door, als … dan),
ketting van oorzaak en gevolg: meer oorzaken en meer gevolgen
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