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Zie de oorzaak en het gevolg
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n de Startpagina
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1

Kijk naar het plaatje. Vul de ketting van oorzaak in.
Kies uit de zinnen hieronder.
De kano schommelde door een golf.
De peddel viel uit de boot.
Ik probeerde de peddel te pakken.
Daardoor viel ik in het water.

oorzaak: De kano schommelde door een golf.

viel uit de boot.



gevolg = oorzaak: De peddel

gevolg = oorzaak: Ik probeerde de peddel te pakken.

gevolg: Daardoor viel ik in het water.

2

Bekijk samen je eigen tekst. Lees de titel.
Lees ook de kopjes en kijk naar de plaatjes als die er zijn. voorbeeldantwoorden:
a Kun je zien dat de tekst over oorzaak en gevolg gaat? Streep door.
ja / nee
b Zo ja, waaraan zie je dat?

In één van de kopjes staat het woord ‘ daardoor’.

3

Begin met het lezen van je tekst. Stop als je de eerste keer een oorzaak of gevolg
tegenkomt. voorbeeldantwoorden:
a Staat er een signaalwoord voor oorzaak of gevolg?
Streep door en vul in.
nee / ja, namelijk: daarom
b Schrijf de oorzaak op. blind zijn
c Schrijf het gevolg op. moeite hebben met een boodschap doen of met de trein 

reizen
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4

Lees de rest van de tekst.
a Let op elke oorzaak en elk gevolg. Vul voor twee keer dat je een oorzaak en gevolg
tegenkomt, het schema in. voorbeeldantwoord:
De oorzaak is ...

Het gevolg is ...

blind zijn

moeilijk boodschappen doen of met de



trein gaan

geleidehond helpt Tessa

Tessa is niet altijd afhankelijk van 



andere mensen.

b Staat er een signaalwoord bij?
Denk ook aan nieuwe signaalwoorden.
Schrijf de signaalwoorden op. voorbeeldantwoord:

daarom, zodat, doordat, waardoor, omdat

5

Wat heb je geleerd?
Ik heb geleerd op oorzaak en gevolg te letten.
Ik vul voorbeelden van signaalwoorden in de spreekwolk in.
Ik ken de volgende signaalwoorden: voorbeeldantwoord: oorzaak, als ...

(dan), doordat, hoe het komt dat ...; gevolg, ontstaan. 

6

Maak de opdrachten op Kopieerblad B5 bij een andere tekst. Zoek zelf een tekst in het
Brugboek, op de Startpagina of in een boek of tijdschrift.
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