Blok 4 – Brugles 2 – Stel jezelf steeds vragen
1

Wie zijn de hoofdpersonen?
Wat gebeurt er?
Hoe loopt het verhaal af?

Kleedgeld
2
a
b

voorbeeldantwoord: informatieve tekst (met onderdelen van
mening- en instructietekst)
voorbeeldantwoord: Wat is het onderwerp?
Hoe kan ik gebruiken wat ik lees?

3

a
b

voorbeeldantwoord: kleedgeld
eigen antwoorden

4

a

voorbeeldantwoorden:
1. inleiding: Wat vind ik van het krijgen van kleedgeld?
2. kadertekst: Wat is kleedgeld precies?
3. alinea onder ‘afspraken maken’: Welke afspraken kan ik het
best maken over kleedgeld?

5

voorbeeldantwoorden: vraag 1 en 2
1. Het lijkt me fijn om kleedgeld te krijgen, omdat je dan zelf kunt kiezen
wat je koopt. Maar het lijkt me ook best lastig om je geld goed te
verdelen.
2. Kleedgeld is een vast bedrag per maand dat je krijgt om zelf kleren
te kopen.

6

eigen antwoord

Muggen
2
a
b

voorbeeldantwoord: informatieve tekst
voorbeeldantwoord: Wat is het onderwerp?
Welke verbanden zie ik?

3

a
b

voorbeeldantwoord: muggen
eigen antwoorden

4

a

voorbeeldantwoorden:
alinea 1, onder ‘muggen’: Waar gaat het precies over?
alinea 2: Wat gebeurt er als muggen prikken?
laatste alinea: Waarom kunnen muggen gevaarlijk zijn?

5

voorbeeldantwoorden: vraag 1 en 2
1. Het gaat over hoe muggen eruitzien en welke verschillende soorten
er zijn.

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

2. de mug spuit een stofje in je lichaam -> dit stofje maakt je bloed
dunner en zorgt dat het niet stolt -> de mug gebruikt zuigsnuit om bloed
op te zuigen - > je krijgt een muggenbult -> jeuk
6

eigen antwoord

Een nieuwe taal leren
2
a
voorbeeldantwoord: meningtekst
b
voorbeeldantwoord: Welke mening staat er in de tekst?
Welke argumenten zijn er voor die mening?
3

a
b

voorbeeldantwoord: een andere taal leren bij verhuizen naar een
ander land
eigen antwoorden

4

a

5

voorbeeldantwoorden: vraag 1 en 3
1. Het lijkt me spannend. Ik zou me zorgen maken of ik wel mee kan
komen.
3. Als kinderen hun moedertaal niet meer spreken, gaan ze zich
slechter ontwikkelen, want ze zijn hun taalbasis kwijt. Als je de nieuwe
taal leert en de moedertaal bijhoudt, spreek je later twee talen heel
goed.

6

eigen antwoord

Veren
2
a
b

voorbeeldantwoorden:
inleiding: Hoe lijkt het me zelf om in een andere taal les te
krijgen, in een ander land?
alinea 3: Waarom hoeven kinderen zich volgens de schrijver
geen zorgen te maken?
laatste alinea: Welke argumenten geeft de schrijver voor het
blijven spreken van je moedertaal?

voorbeeldantwoord: informatieve tekst
voorbeeldantwoord: Wat is het onderwerp?
Welke verbanden zie ik?

3

a
b

voorbeeldantwoord: verschillende soorten veren
eigen antwoorden

4

a

voorbeeldantwoorden:
inleiding: Waar gaat het precies over?
alinea 1: Wat leer ik over trekveren?
alinea 2: Worden er voorbeelden genoemd van duwveren?

5

voorbeeldantwoorden: inleiding en alinea 2
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inleiding: veren en veerkracht worden voor heel veel voorwerpen
gebruikt.
alinea 2: ja, de fietspomp, de voorvork en het fietszadel
6

eigen antwoord

Wat heb je geleerd?
7

voorbeeldantwoord: Dan begrijp ik de tekst beter!
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