Thema 7
Week 1
Les 1
 1 waar, 2 niet waar, 3 niet waar, 4 waar,
5 niet waar, 6 niet waar, 7 waar, 8 waar
 1b het bouwplan, 2d ijzeren, 3a een balletje
trappen, 4c de gemeente, 5g een sloopvergunning, 6f de jeugd, 7h het trapveldje,
8e slopen
   Les 2
 1 Betekenis 1: Realiseren betekent uitvoeren,
het gaat echt gebeuren. Betekenis 2: iets
bewust weten
2 a Betekenis 1: De sloop is het afbreken van
iets, het uit elkaar halen. Betekenis 2: losse
hoes voor een bedkussen
b de-woord
 1 niet waar, 2 waar, 3 niet waar, 4 waar,
5 waar, 6 niet waar, 7 waar
 1f de sloop, 2a de afsluiting, 3g de uitrit,
4b het bouwbedrijf, 5c eengezinswoningen,
6e realiseert, 7d in samenwerking met
 1 Er zijn meer antwoorden goed.
2 Er zijn meer antwoorden goed.
 Les 3
 1 verhaaltekst, 2 Het verhaal gaat over Max,
Rachid, David en Iris en hun trapveldje. 3  1 Max, Rachid, David en Iris, 2 Het trapveldje
is afgesloten. 3 De vrienden snappen niet
waarom de gemeente hun trapveldje afsluit.
Ze denken terug aan hoeveel uren plezier ze
er hebben gehad. 4 Het verhaal speelt zich af
bij het trapveldje. 5 De vier vrienden gaan
naar de gemeente om te vragen of er een
ander trapveldje kan komen.
    Les 4
Les 5
Les 6
 3
 1 een vrouw, 2 de wethouder, 3 ons veldje,
4 Rachid, het papier, 5 de wethouder,
6 Niels en Rachid

 1b ze, 2a hij, 3b ze, 4b ze, 5c het, 6a hij,
7a hij, 8b ze
 1 dit, 2 deze, 3 die, 4 dat
Les





7
Er zijn meer antwoorden mogelijk.
-

Week 2
Les 1
 1b mevrouw de Groot, 2c Max,
3a de radioverslaggever
 a bij een bouwterrein
 1 het geweldig. 2 het heel naar.
 1c de bouwput, 2b het kozijn, 3a het cement,
4d de metselaar
 1e bouwput, 2d metselaar, 3c het cement,
4f van heinde en ver, 5b reageren,
6a de gang van zaken
Les 2
 1 haar zoon al vijf jaar wacht op een woning
in deze buurt. 2 ze heeft ook twee vrienden,
die wacht al zo'n vier jaar.
 de kinderen kunnen nu nergens meer spelen.
  1e, 2a, 3d, 4b, 5c, 6f
 1a nieuwbouw, 2c project, 3e gescoord,
4f verwoest, 5b uitzending, 6d je moet er iets
voor over hebben
Les




3
1a, 2b
Nee, want hij vindt dat de steigers niet stevig
genoeg waren.
 1 a de bouwput, b metselaar, c cement
2 c de mening, d het eerste argument,
a het tweede argument, b de conclusie
Les 4
 Inkorten betekent korter maken.
Publiceren betekent op papier drukken.
Beledigen betekent expres onaardige dingen
zeggen of schrijven.
Weigeren betekent iets niet doen.
 regel 1:Brieven die langer zijn dan 200 woorden, worden ingekort door de redactie.
regel 2: Ze publiceren geen brieven die
beledigend zijn.
regel 3: Alle brieven kunnen worden
geweigerd.
 -
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Les 5
Les 6
Les 7
-

Week 3
1
1 vier, 2b, 3b, 4c, 5c
1d, 2c, 3e, 4f, 5b, 6a
1b aanvragen, 2d de vergunning, 3e de volgende, 4a binnen, 5c verplicht
 1 nee, 2 Als er een vergunning zou worden
aangevraagd dan had dat bij de aanvraag
vergunningen gestaan. 3 -, 4 Les




Les




2
1b, 2c, 3d, 4a
1g zijn betrokken bij, 2a verkeersexamen,
3e krijgt voorrang, 4d geven voorrang,
5f wegversperring, 6c eenrichtingsverkeer,
7b resultaat
 1a, 2b, 3 -, 4  Les







 Les 6
 Streep: Nora, deur, jongen, neus, doos, hand,
deksel, gleuf, beurt, geld, kinderen, Afrika,
wereld, honger, geluid, stem, moeder,
mevrouw, meester, Amerika, vergunning,
ogen, school, stapje, politie.
Cirkel: grote, kleine, brede, arme, rinkelende,
klein.
 2, 3, 4
 1b groot, 2a klein, 3b grote, 4a rinkelend,
5b arme, 6a arm, 7b rijke, 8a goed
 1a, b, e, g, j, k
2c, d, f, h, i, l
 Les
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-

3
Er zijn meer antwoorden goed.
1 -, 2 A1, 3 C1 en D1, 4 B4, 5 E4
1 een voetbalveld, 2 A2, D5, B2
-

Les 4
 1 weettekst, 2 De tekst gaat over kinderen in
het verkeer. 3     De tekst gaat over welke maatregelen er
genomen moeten worden om te zorgen dat er
minder kinderen zijn betrokken bij verkeersongelukken.
 Er zijn meer antwoorden mogelijk.
 b
 1 Zodat er een veilige route tussen de speelplekken in de buurt is.2 -, 3 Les 5
 1 overstekende kinderen, 2 gesloten voor
motorvoertuigen op meer dan twee wielen,
3 verplicht fietspad
  1 Er staat te veel tekst op. 2 -
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