Blok 1 – Brugles 6 – Alle leesmanieren samen!
Fileprobleem
1
a
voorbeeldantwoord: Ik wil weten wat de oorzaak is van het
fileprobleem.
b
kijkend
2

a
b

tekstsoort: informatieve tekst
soort tekst: nieuwsdossier / artikel
voorbeeldantwoord: het fileprobleem

3

eigen antwoord

4

a
b

c

eigen antwoord
voorbeeldantwoorden:
doel: informatie geven over het fileprobleem
doelgroep: kinderen die van het nieuws op de hoogte willen
blijven.
hoofdgedachte: Minister Eurlings bedacht een plan om het
fileprobleem op te lossen.
voorbeeldantwoord: probleem oplossing, dus ook doel en
middel. Probleem: veel files. Oplossing: mensen laten betalen
voor hoeveel ze rijden. Doel: files verminderen, middel:
kilometerheffing.

5

a
b
c

voorbeeldantwoord: Hij denkt … files komen
voorbeeldantwoord: in een schema
voorbeeldantwoord: Ik zie een ketting van oorzaak-gevolg. Daar
past een schema bij.

6

a

voorbeeldantwoord:
moeilijk woord: kilometerheffing
betekenis: je betaalt hoeveel je rijdt, dus per kilometer
gevonden door: de tekst ervoor
voorbeeldantwoord: Als je een auto hebt die veel brandstof nodig
heeft dan is dat slecht voor het milieu. Controleproef: Als je een
auto hebt die veel brandstof nodig heeft dan is het veel brandstof
nodig hebben slecht voor het milieu.

b

7

a

voorbeeldantwoord:
Files zijn niet leuk en slecht voor het milieu. Minister Eurlings
bedacht een plan om het fileprobleem tegen te gaan: de
kilometerheffing. In plaats van wegenbelasting betalen mensen
per kilometer. Maar niet iedereen is het met dit plan eens.

b

voorbeeldantwoord: nee, want het ging vooral om de oplossing
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Het dwergnijlpaard
1
a
voorbeeldantwoord: Ik wil weten hoe groot een dwergnijlpaard
kan worden.
b
kijkend
2

a
b

tekstsoort: informatieve tekst
soort tekst: artikel
voorbeeldantwoord: het dwergnijlpaard

3

eigen antwoord

4

a
b

c

eigen antwoord
voorbeeldantwoorden:
doel: informatie geven over dwergnijlpaarden
doelgroep: kinderen die in dieren en natuur geïnteresseerd zijn.
hoofdgedachte: Het dwergnijlpaard is familie van het nijlpaard,
alleen een stuk kleiner.
voorbeeldantwoord: overeenkomst en verschil (overeenkomst:
familie nijlpaard, verschillen: kleiner, rondere kop en kleinere
oren)

5

a
b
c

voorbeeldantwoord: Anders dan … tweetjes rond
voorbeeldantwoord: in een schema
voorbeeldantwoord: Ik zie een tegenstelling. Daar past een
schema bij.

6

a

voorbeeldantwoord:
moeilijk woord: vegetariër
betekenis: iemand die geen vlees eet
gevonden door: de tekst erna
voorbeeldantwoord: Je zou haast denken dat het een
babynijlpaard is. Controleproef: Je zou haast denken dat het
dwergnijlpaard een babynijlpaard is.

b

7

a

voorbeeldantwoord:
Het dwergnijlpaard is familie van het nijlpaard, alleen een stuk
kleiner. Het is een andere soort. Hun leefgebied en voedsel is
ook anders.

b

voorbeeldantwoord: Ja, want ik heb gelezen dat een
dwergnijlpaard maximaal 275 kilo kan worden, vijf keer kleiner
dan een gewoon nijlpaard.

Weven in Kenia
1
a
voorbeeldantwoord: Ik iets weten over kinderarbeid.
b
kijkend
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2

a
b

tekstsoort: informatieve tekst
soort tekst: artikel op internet
voorbeeldantwoord: de textielindustrie van Kenia

3

eigen antwoord

4

a
b

c

eigen antwoord
voorbeeldantwoorden:
doel: informatie geven over de textielindustrie in Kenia
doelgroep: kinderen van ongeveer 12 jaar.
hoofdgedachte: Nu doet Kenia zijn uiterste best om de
textielindustrie weer op te bouwen, bijvoorbeeld met het weven
van stof, onder andere door kinderen.
voorbeeldantwoord: oorzaak en gevolg

5

a
b
c

voorbeeldantwoord: Omdat de … van Kenia.
voorbeeldantwoord: in een schema
voorbeeldantwoord: Er is een oorzaak en een gevolg, dit
verband kan ik in een schema oorzaak-gevolg zetten.

6

a

voorbeeldantwoord:
moeilijk woord: textielindustrie
betekenis: fabrieken waar kleding en stoffen worden gemaakt.
gevonden door: de tekst
voorbeeldantwoord: Daarvan wordt in kleine weverijen fijne
katoen gemaakt. Controleproef: Van garen wordt in kleine
weverijen fijne katoen gemaakt.

b

7

a

voorbeeldantwoord:
In de jaren negentig stortte de textielindustrie van Kenia in,
omdat de kleding uit Azië goedkoper was. Nu doet Kenia haar
uiterste best om de textielindustrie weer op te bouwen. Omdat
kinderen minder loon krijgen, kunnen weverijen de stoffen
goedkoop verkopen.

b

voorbeeldantwoord: Ja, want ik weet nu dat er in Kenia
kinderarbeid is en waarom.

Wat heb je geleerd?
8

eigen antwoord
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