Blok 5 – Brugles 2 – Trek een conclusie / Vat samen in een korte tekst
1

a
b
c
d

informatieve tekst
kortom
Kortom: onderzoek wijst uit dat de Cito-toets niet altijd
betrouwbaar is.
De conclusie is de uitkomst van een onderzoek.

Naar de maan
2
a
meningtekst
b
Ik zie ook kenmerken van een verhalende tekst.
c
voorbeeldantwoord: Nee, ik zie het nog niet.
3

a
b

In de tekst staat geen signaalwoord.
voorbeeldantwoord: Ja, in het slot. Een aanrader.

4

a

voorbeeldantwoorden:
In de tekst staat een samenvattende zin.
De samenvattende zin is ook een conclusie.
In elke alinea staat één duidelijke kernzin voor de samenvatting.
eigen antwoord

b
5

a
b

voorbeeldantwoord: zo, zelfs, net als
voorbeeldantwoord: Liam groot voor leeftijd, problemen en
uitproberen, fantasierijk verhaal, wat kun je doen als 12 jaar en
lijkt op volwassene, realistisch beschreven, sterke personages,
schitterende mix van fantasie, humor en avontuur, aanrader.

6

voorbeeldantwoord: Onderwerp: het boek Naar de maan
Wat kun je allemaal doen als je 12 jaar bent en lijkt op een
volwassene? Liam gebruikt zijn grootte om van alles uit te proberen. Dit
verhaal heeft sterke personages en is realistisch beschreven. Een
schitterende mix van fantasie, humor en avontuur: een aanrader.

Jaren oorlog
2
a
informatieve tekst
b
Ik zie ook kenmerken van een meningtekst.
c
voorbeeldantwoord: Ja, in het bijschrift bij de foto.
3

a
b

In de tekst staat geen signaalwoord.
voorbeeldantwoord: Ja, in de inleiding en in het slot. Maar nu
hebben de meeste inwoners het nog steeds slecht. / Maar nu,
vier jaar later, gaat het niet beter.

4

a

voorbeeldantwoorden:
In de tekst staat een samenvattende zin.
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b

De samenvattende zin is ook een conclusie.
In elke alinea staat één duidelijke kernzin voor de samenvatting.
eigen antwoord

5

a
b

6

voorbeeldantwoord: Onderwerp: Irak
In 2003 werd Saddam Hoessein verdreven uit Irak door Britse en
Amerikaanse soldaten. Toen Saddam weg was konden de
Irakezen zelf weer bepalen wie hun land zou besturen en er
kwam een nieuwe regering, De inwoners van Irak hebben het
nog steeds slecht: er zijn elke dag aanslagen en het is erg
onveilig in het land. Vier jaar later is het nog steeds niet beter.

Robots
2
a
b
c

voorbeeldantwoord: ook
voorbeeldantwoord: 2003: Saddam Hoessein verdreven uit Irak
door Britse en Amerikaanse soldaten, inwoners hebben het nog
steeds slecht, elke dag aanslagen, erg onveilig in het land, toen
Saddam weg was konden de Irakezen zelf weer bepalen wie hun
land zou besturen: nieuwe regering, vier jaar later nog steeds
niet beter.

informatieve tekst
Ik zie ook kenmerken van een meningstekst.
voorbeeldantwoord: Ja, ik zie het aan het kopje ‘Handig’.

3

a
b

In de tekst staat geen signaalwoord.
voorbeeldantwoord: Ja, in het slot: Het is natuurlijk best handig
dat robots saai, vies of gevaarlijk werk voor mensen kunnen
doen.

4

a

voorbeeldantwoorden:
In de tekst staat een samenvattende zin.
De samenvattende zin is ook een conclusie.
Alle kopjes geven kernwoorden voor een samenvatting.
In elke alinea staat één duidelijke kernzin voor de samenvatting.
eigen antwoord

b
5

a
b

voorbeeldantwoord: zoals, ook, bijvoorbeeld, Ook
voorbeeldantwoord: robots: doen vervelende klusjes, werk dat
voor mensen te vies of gevaarlijk is, we gebruiken al veel robots,
machine die iets kan wat mensen ook kunnen, maar dan beter,
sneller, goedkoper, heeft een programma want kan zelf niet
nadenken, handig dat hij vies, saai, gevaarlijk werk kan doen,
precies vertellen wat hij moet doen.

6

voorbeeldantwoord: Onderwerp: robots
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Een robot is een machine die iets kan wat mensen ook kunnen, maar
dan beter, sneller of goedkoper. Een robot heeft een programma, want
hij kan zelf niet nadenken. Robots doen vervelende klusjes, werk dat
voor mensen te vies of gevaarlijk is. Het is handig dat hij dat werk kan
doen, maar je moet hem wel precies vertellen wat hij moet doen.
Wat heb je geleerd?
7

Als ik een conclusie trek, stel ik mezelf de vraag: Waarom vertelt de
schrijver dit allemaal?
Als ik samenvat in een korte tekst, doe ik dit door de kernzinnen en
hoofdzaken te zoeken en de bijzaken weg te strepen.
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