Blok 4 – Brugles 3 – Bedenk wat een feit en wat een mening is / Lees
tussen de regels door
1

a
b

Uit de kast
2
a
b
3

a
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c
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ironisch, een beugel kost veel geld
Ze wil niet met een raar gebit op een foto.

voorbeeldantwoord: Eigenlijk hebben we het er thuis niet meer
over.
Omdat je het kunt controleren en bewijzen.
voorbeeldantwoord: Het duurde nog twee jaar voordat ik de
moed had om het te vertellen.
voorbeeldantwoord: … lijkt het wel of ik een besmettelijke ziekte
heb.
voorbeeldantwoord: een overdrijving
voorbeeldantwoord: ze doen niet normaal tegen me

voorbeeldantwoorden:
1
Ik ben blij dat ik het verteld heb. Ik had helemaal geen zin om te
doen alsof. Daar wordt het niet door iedereen geaccepteerd.
Opvallend is dat vooral moslimjongeren er niet mee overweg
kunnen. Ik doe toch niets verkeerd.
Argumenten: het was moeilijk om het te vertellen, vreemde
opmerkingen, kinderen gaan hem uit de weg
2
bijna allemaal meningen
3
Voor Jeroen wel, maar ik weet niet of de andere kinderen het
ook zo bedoelen. Je weet niet of het écht zo is.
4
hoe denken vrienden erover, bijvoorbeeld
5
Ja, want het maakt niet uit of je op meisjes of jongens valt. Het
gaat erom wie je bent.
6
Nee, mijn mening is hetzelfde gebleven.

Draken met stekkers
2
a
voorbeeldantwoord: ‘en andere stripgedichten’ staat er onder de
titel van dit boek.
b
Omdat je het kunt controleren en bewijzen.
3

a
b
c
d

4

voorbeeldantwoord: Stripverhalen met een gedicht als tekst.
voorbeeldantwoord: … en tegen wie je een andere keer ‘kop op’
zou willen roepen.
voorbeeldantwoord: een overdrijving
voorbeeldantwoord: dat je meevoelt met de hoofdpersonen in
hun verdriet/teleurstelling

voorbeeldantwoorden:
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(Opa laat zijn tenen zien was) een superleuk boek, vreselijk
grappige plaatjes, met hoofdpersonen die je ertoe aanzetten
opnieuw te lezen en te kijken. Het is jammer dat we alleen de
tekst kunnen laten zien
Argumenten: Opa laat zijn tenen zien won een zilveren griffel,
dus deden ze het nog een keer, hoofdpersonen in wie je je
herkent, of tegen wie je kop op wilt roepen, het gedicht Over de
oorlog, want dan is het nog leuker, maakt twee keer zoveel
indruk als je het met plaatjes ziet
bijna allemaal meningen, behalve het winnen van de Zilveren
Griffel
De argumenten vind ik wel duidelijk. Ik geloof wel dat het
voorbeeld met tekeningen leuker wordt.
er zouden recensies genoemd kunnen worden
Ik weet het niet zeker, want ik heb het boek niet gelezen, maar
het lijkt me een leuk boek.
Ik had nog geen mening over het boek voordat ik de tekst ging
lezen.

Mijn nieuwe vrienden: de giraffen!
2
a
voorbeeldantwoord:
Ik was al een tijdje niet naar de dierentuin geweest.
b
Omdat je het kunt controleren en bewijzen.
3

a

b
c
d
4

voorbeeldantwoord:
Daar ontmoette ik ook twee hele aardige verzorgers van de
giraffen met toevallig allebei dezelfde naam, Fanny & Fanny.
voorbeeldantwoord: Die dieren zijn echt lang, het lijken wel
dinosauriërs!
voorbeeldantwoord: een overdrijving
voorbeeldantwoord: dat giraffen heel lang zijn

voorbeeldantwoorden:
1
Het allerleukste van de dag was toch wel het voeren van de
giraffen.
Argument: als bezoeker mag dat namelijk nooit.
2
een feit
3
Dit argument vind ik niet zo belangrijk. Het wil niet zeggen dat
het dan ook leuk is.
4
Ja, bijvoorbeeld dat het heel leuk is om de giraffen te kunnen
aaien.
5
Ik ben het eens met zijn mening, maar niet met zijn argument.
6
Nee.

Wat heb je geleerd?
5

Nee, ze kunnen ook in andere tekstsoorten voorkomen.
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Nee, ook in andere teksten kunnen meningen staan,
Soms staat niet duidelijk in de tekst wat de schrijver bedoelt.
6

voorbeeldantwoord: Heel stoer hoor, om zo’n kleintje te plagen.

Overal tekst! • groep 8 • Antwoorden bij de Startpagina (Werkschrift)

