Blok 1 – Brugles 2 – Herken de tekst
1

a
b
c

reclametekst
de schrijver wil dat ik een reis boek.
Ja, want je krijgt informatie over Ierland. Dat is een kenmerk van
een informatieve tekst. Ook geeft de schrijver zijn mening over
Ierland en dat is een kenmerk van een meningtekst.

Monsterfilm
2
a
De titel van de tekst is: Monsterfilm, niet voor mietjes.
Het onderwerp is: de film Where the Wild Things Are.
b
meningtekst
c
Omdat ik me een mening wil vormen over het onderwerp van de
tekst.
d
nee
3

a
b

recensie
-

4

a

voorbeeldantwoord: informatieve tekst
voorbeeldantwoord: want er wordt ook informatie over de film
gegeven.
voorbeeldantwoord: Misschien ken je het nog wel van vroeger:
het prentenboek Max en de Maximonsters. Of in het Engels:
Where the Wild Things Are. Het verhaal gaat over het jongetje
Max.

b

5

hoofdtekstsoort: meningtekst
met kenmerken van:
- informatieve tekst
- eigen antwoord

Hoe overleef ik …
2
a
De titel van de tekst is: Hoe overleef ik (zonder) liefde?
Het onderwerp is: het boek Hoe overleef ik (zonder) liefde?
b
reclametekst
c
Omdat ik iets wil kopen.
d
nee
3

a
b

advertentie
-

4

a

voorbeeldantwoord: meningtekst
voorbeeldantwoord: want er wordt ook een mening over het boek
gegeven.
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b

5

voorbeeldantwoord: Een sympathiek, met vaart geschreven
verhaal, met overtuigende hoofdpersonen, waarin actuele en
voor de doelgroep belangrijke issues en problemen aan bod
komen.
hoofdtekstsoort: reclametekst
met kenmerken van:
- meningtekst
- informatieve tekst / eigen antwoord

Kleurige omelet
2
a
De titel van de tekst is: Kleurige omelet
Het onderwerp is: het maken van een kleurige omelet
b
instructietekst
c
Omdat deze tekst zegt hoe ik iets moet doen of maken.
d
nee
3

a
b

recept
-

4

a

voorbeeldantwoord: reclametekst
voorbeeldantwoord: want je hebt een speciale mix van een
bepaald merk nodig.
voorbeeldantwoord: 1 Knorr Mix voor Chinese omelet

b
5

hoofdtekstsoort: instructietekst
met kenmerken van:
- reclametekst
- eigen antwoord

Botbreuken
2
a
De titel van de tekst is: Botbreuken
Het onderwerp is: botbreuken
b
informatieve tekst
c
Omdat ik van deze tekst iets kan leren.
d
nee
3

a
b

artikel
-

4

a

voorbeeldantwoord: instructietekst
voorbeeldantwoord: want er staat wat je moet doen als iemand
iets gebroken heeft.
voorbeeldantwoord: Onderneem de volgende stappen als
iemand bij een val iets heeft gebroken: 1. Laat zo nodig een
ambulance komen voor vervoer (zelf vervoeren kan vaak bij een
hand of bij een arm)

b
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5

hoofdtekstsoort: informatieve tekst
met kenmerken van:
- instructietekst
- eigen antwoord

Wat heb je geleerd?
6

voorbeeldantwoord: Ik ken verhalende, informatieve, instructie-,
mening- en reclameteksten. Soms heeft een tekst kenmerken van meer
tekstsoorten. In een recensie staat bijvoorbeeld niet alleen een mening,
maar ook informatie en soms een stukje van het verhaal.
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