Blok 3 – Brugles 2 – Zie het doel en het middel / Herken het doel en de
doelgroep van de schrijver
1

a
b
c
d

zorgen ervoor dat
dat de dieren een goed verblijf hebben
hokken schoonmaken, honden uitlaten en spelen met de katten
meisjes en jongens van 10-15 jaar die van dieren houden en op
zaterdag tijd hebben

Beroemd worden
2
Aan de inleiding zie ik dat het over doel-middel gaat.
3

a
b
c

voorbeeldantwoord: Ja, namelijk: wat kun je daarvoor doen om
… te.
voorbeeldantwoord: beroemd worden
voorbeeldantwoord: talent hebben, goed zijn in wat je wil doen

4

a
b

voorbeeldantwoord: voorbeeldantwoorden:
doel: beroemd worden
middel: meedoen aan een talentenjacht
doel: beroemd worden
middel: inschrijven bij een castingbureau
doel: serieus aan de slag met acteren
middel: cursus volgen

5

a
b
c

informatieve tekst
informatie en tips geven om beroemd te worden
Wie vindt dit interessante informatie? / Wie gaat dit gebruiken,
maken of doen?
kinderen en jongeren van ongeveer 12 tot 15 jaar die graag
beroemd willen worden

d

Leren en concentreren
2
Aan de inleiding zie ik dat het over doel-middel gaat.
3

a
b
c

voorbeeldantwoord: Ja, namelijk: manier, om te
voorbeeldantwoord: je voorbereiden op een tentamen of examen
voorbeeldantwoord: dé manier

4

a
b

voorbeeldantwoord: daarmee, tip, door, met, helpen om te
voorbeeldantwoorden:
doel: je voorbereiden op een tentamen of examen
middel: dé manier
doel: goede cijfers halen
middel: je dagenlang in je kamer opsluiten met boeken
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middel: de dag ervoor een uurtje leren
5

a
b
c
d

instructietekst
tips geven over het leren voor een tentamen of examen
Wie gaat dit gebruiken, maken of doen?
kinderen van het voortgezet onderwijs die een tentamen of
examen voor de boeg hebben

Schoolroute veiliger met fietsstrook
2
Aan de titel zie ik dat het over doel-middel gaat.
3

a
b
c

voorbeeldantwoord: Ja, namelijk: met
voorbeeldantwoord: een veiligere fietsroute
voorbeeldantwoord: wethouder mee naar school later fietsen /
laten zien hoe onveilig de route is / veilige stippenroute en
speciale borden

4

a
b

voorbeeldantwoord: daarmee, het gevolg
voorbeeldantwoorden:
doel: laten zien hoe onveilig de route is
middel: wethouder mee naar school laten fietsen

5

a
b
c
d

informatieve tekst
informatie geven over de nieuwe, veilige fietsroute
Wie vindt dit interessante informatie?
kinderen vanaf ongeveer 10 jaar die geïnteresseerd zijn in hoe
de nieuwe, veilige fietsroute tot stand kwam

Wat heb je geleerd?
6

doel = wat je wilt bereiken
middel = waarmee of waardoor je het doel kunt bereiken
signaalwoorden: om…te, zodat, waarmee
Zijn doel is: de lezer iets leren, of vermaken, iets verkopen, overtuigen,
helpen iets te maken.
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