
Thema 4
Zinnen beminnen



De barslechte blokfluitspeler

Dit kan ik al!
■ Ik kan de hoofdzaken en de bijzaken uit een fictieve tekst onderscheiden 

en schematiseren.

De structuur van een tekst

De opbouw van het verhaal

■ Luister naar het Taalkanjerverhaal.
■ Noteer schematisch wat er in de verschillende fases van het verhaal gebeurt.

De inleiding (fragment 1)

Het midden (fragment 2)

Het slot (fragment 3)

titel

inleiding

midden

slot

De staart van Meneer Stubbs

Meneer Stubbs is een Amerikaanse alligator. Hij werd samen 

met 32 andere dieren met een vrachtwagen vervoerd. 

Helaas liep het ritje niet zo goed af …

Er brak een gevecht uit tussen de dieren. Een andere 

alligator beet de staart van Meneer Stubbs af. Zonder staart 

kan Meneer Stubbs echter niet meer zwemmen! Daarom 

lieten wetenschappers een nepstaart uit rubber maken.

Nu zwemt Meneer Stubbs weer als de  beste. Wellicht leeft de alligator 60 jaar. In die tijd zal hij 

40 nepstaarten verslijten.

Bron: © Wablieft – www.wablieft.be
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eigen antwoord

Jonas moet straf schrijven in het bureau van de directeur.

Jonas denkt terug aan hoe hij aan die straf kwam. Stapsgewijs komen we te weten wat de

aanleiding van de straf was. Jonas start met goede bedoelingen, maar door zijn nonchalante

manier van handelen loopt het toch nog fout.

Jonas heeft heel veel zelfmedelijden. Het is niet eerlijk dat hij straf moet

schrijven, of dat iedereen boos is op hem. Niemand begrijpt zijn goede bedoelingen.
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De personages

■ Bekijk hieronder de karaktereigenschappen van de personages uit de Taalkanjerverhalen.
■ Leid zelf drie belangrijke karaktereigenschappen af van Jonas.

Tip!
Je kunt ook terugdenken aan de andere Taalkanjerverhalen.

2

Kenmerken:

• koppig

• leider

• natuurliefhebber

Leen

Kenmerken:

• streng

• flauwe humor

• consequent

Meneer de directeur

Kenmerken:

• plichtsbewust

• sociaal

• bemiddelaar

Tsung

Kenmerken:

• 

• 

• 

doorzetter

nonchalant

stoer met een klein hartje

Jonas
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde de karakterkenmerken van personages afleiden uit een beluisterde tekst.

• Ik leerde de structuur van een verhaal (inleiding – midden – slot) herkennen uit een beluisterde 
tekst.

Gebeurtenissen in het verhaal

	■ Herstructureer het verhaal in chronologische volgorde.
Zet nummer 1 bij het stukje dat eerst gebeurt op de tijdslijn en nummer 9 bij de gebeurtenis 
die als laatste aan bod komt.

 Jonas moet straf schrijven bij de directeur.

 De juf vertelt in de klas over Romeo en Julia.

 De buren maken ruzie als gevolg van het lawaai op straat.

 Jonas krijgt het idee om ook een serenade te brengen voor Leen.

 Iedereen is boos op Jonas.

 Jonas zingt een lied onder het raam van Leen.

 De buren bellen de politie.

 Jonas volgt Leen na school om te weten waar ze woont.

 Leen trekt Jonas binnen in haar kamer.

Hierop let ik. Dit gaat al ...

VOOR HET LUISTEREN

Ik ken het luisterdoel.

Ik denk aan wat ik al weet.

TIJDENS HET LUISTEREN

Na elk stukje denk ik na en leg ik verbanden.

Ik luister ook naar wat er niet letterlijk wordt gezegd.
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De babbelende ballonnetjes

Dit kan ik al!
■ Ik kan de verschillende soorten zinnen (bevel, uitroep, mededeling en vraag) 

herkennen en noteren met de juiste leestekens.

De aanhaling

• wordt gebruikt om de woorden die iemand zegt letterlijk aan te halen;
• wordt tussen aanhalingstekens geplaatst;
• begint altijd met een hoofdletter.

beginaanhaling eindaanhaling

Er staat altijd een komma buiten de 
aanhaling.

Bij een vraag of uitroep komt het 
vraagteken of uitroepteken binnen de 
aanhaling te staan en een komma buiten 
de aanhaling.

Je plaatst een dubbelepunt voor de 
eindaanhaling.

Het leesteken komt binnen de 
aanhalingstekens te staan.

Voorbeelden:
‘Ik vertrek vandaag op reis’, zegt Ali.
‘Kijk uit!’, roept de meester.
‘Waar ga je heen?’, vraagt Joke.

Voorbeelden:
Ali zegt: ‘Ik vertrek vandaag op reis.’
De meester roept: ‘Kijk uit!’
Joke vraagt: ‘Waar ga je heen?’

Gesproken of niet?

■ Onderstreep alleen het deel van de zin dat echt uitgesproken wordt.

1 Jonas hurkte achter een struik en haalde de blokfluit boven.

2 ‘Hier ga je dan, Romeo’, fluisterde hij zenuwachtig.

3 ‘Houd die duivelse kat toch binnen!’, klonk het boos van bij de buren.

4 Vanuit het donker riep een stem: ‘Onze kat zit binnen, vervelende vent!’

5 ‘De kinderen slapen’, waarschuwde iemand.

6 Vol zelfvertrouwen zong hij Leen toe: ‘Sinds jij op school verscheen …’

7 ‘Whaaa!’, gilde hij, toen hij de hand van de agent in zijn nek voelde.

1
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2
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Hoe zeg je het?

	■ Vul de aankondigingen in die passen bij de tekstballonnen.
	■ Denk goed na over hoofdletters en leestekens. 

Kies uit:

hij sprak zichzelf moed in – schreeuwde hij door de klas – zei hij tegen zichzelf –  
hij fluisterde – hij brulde als een leeuw – zei hij luid

 : ‘Wat die Romeo kan, dat kan ik ook.’

‘Wat die Romeo kan, dat kan ik ook’,  

 : ‘Wat die Romeo kan, dat kan ik ook.’

‘Kom jij maar naar mijn bureau!’,  

 : ‘Kom jij maar naar mijn bureau!’

‘Kom jij maar naar mijn bureau!’,  

2

Hij sprak zichzelf moed in

zei hij tegen zichzelf.

Hij fluisterde

schreeuwde hij door de klas.

Hij brulde als een leeuw

zei hij luid.
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Bedenk zelf een leuke manier

	■ Bouw de tekstballonnen om tot een zin die in een verhaal past.
	■ Voeg zelf een passende, levendige aankondiging toe.
	■ Denk goed na over hoofdletters en leestekens.

 1 2 3

1

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 ■  2

 ■  2

eigen antwoord, bv. Leen riep: ‘Ik praat nooit meer met jou!’

eigen antwoord, bv. De kat van de buren bleef maar miauwen. ‘Miauw’, zei de kat de

hele nacht door.

eigen antwoord , bv. De politieman vroeg: ‘Wil je wel eens vertellen wat er aan de hand is?’
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde het verschil tussen een begin- en eindaanhaling.

• Ik leerde dat het werkwoord en het leesteken in een aanhaling iets vertellen over het gevoel 
van de zin.

Wat een gesprek!

■ Lees het stripverhaal.

■ Maak van de strip een verhaal. Werk verder zoals in het voorbeeld.
■ Gebruik om beurten de begin- of eindaanhaling.

Op een zomerse dag staan een olifant en een muis samen aan het zwembad.

Muis vraagt enthousiast: 

4

‘Wil je samen met mij springen?’

‘Dat lijkt me niet zo slim’, antwoordt de olifant.

Muis smeekt: ‘Alsjeblieft, ik wil het zo graag?’

‘Oké, 1,2,3!’, roept de olifant.

Ze springen het water in.

Muis zucht: ‘Misschien was het toch niet zo’n goed idee.’
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De lange weg achter het verhaal

Dit kan ik al!
■ Ik kan een schema aanvullen.

Wat is een mindmap?

Tip!
Een mindmap gebruik je om structuur te geven aan je gedachten of
aan een stuk tekst.
• Je schrijft het onderwerp in het midden.
• Je maakt dikke hoofdtakken in verschillende kleuren.
• Daarop kun je de 5 W-vragen en de H-vraag noteren en vind je 
 de sleutelwoorden.
• De sleutelwoorden noteer je op de dunne zijtakken.

1
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De lange weg achter het verhaal

■ Lees de tekst en duid de sleutelwoorden aan.

Tip!
Denk aan de 5 W-vragen en de H-vraag.

Tekst 1

De lange weg achter het verhaal
Bij het schrijven van een verhaal komt heel wat kijken. 

Een personage of karakter neerzetten
Hoe begin je eraan? Maak het jezelf gemakkelijk en kies een personage waarover je veel 
weet. 
Leg een lijstje aan met belangrijke eigenschappen, kledingstijl, muziekkeuze, hobby’s, 
levenswijze, interesses, vriendschappen, relaties … Let op! Geef je personage nog niet 
meteen een naam, want anders loop je het gevaar dat je het koppelt aan iemand die je echt 
kent. Het is beter om achteraf een naam te verzinnen. Daardoor zal je naam ook vaker bij je 
personage passen.

Een locatie bedenken
Dat is niet zo simpel. Kies je voor één bepaalde locatie of voor meerdere locaties? Bedenk 
vooraf goed wat je voorkennis is over de locaties. Ga na hoe je ze het best kunt omschrijven
en tot leven brengen in het verhaal. Zoek het dus niet te ver. Je kunt unieke locaties
scheppen door een bestaande plaats in je fantasie om te vormen. Je kunt dingen weglaten 
of toevoegen. Hoe meer locaties je wilt gebruiken, hoe langer je erover moet nadenken.

Een situatie beschrijven
Als je kiest voor een situatie die je zelf hebt meegemaakt, is het makkelijker om de situatie 
in detail te beschrijven. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een situatie die je totaal vreemd 
is. In dat geval ben je verplicht om op onderzoek uit te gaan. Dat kun je doen door er echt 
op uit te trekken, maar ook door dingen op te zoeken in boeken, op het internet, door in 
gesprek te gaan met anderen …

2

De lange weg achter het verhaal
Bij het schrijven van een verhaal komt heel wat kijken. 

Een personage of karakter neerzetten
Hoe begin je eraan? Maak het jezelf gemakkelijk en kies een personage waarover je veel 
weet. 
Leg een lijstje aan met belangrijke eigenschappen, kledingstijl, muziekkeuze, hobby’s, 
levenswijze, interesses, vriendschappen, relaties … Let op! Geef je personage nog niet 
meteen een naam, want anders loop je het gevaar dat je het koppelt aan iemand die je echt 
kent. Het is beter om achteraf een naam te verzinnen. Daardoor zal je naam ook vaker bij je 
personage passen.

Een locatie bedenken
Dat is niet zo simpel. Kies je voor één bepaalde locatie of voor meerdere locaties? Bedenk 
vooraf goed wat je voorkennis is over de locaties. Ga na hoe je ze het best kunt omschrijven
en tot leven brengen in het verhaal. Zoek het dus niet te ver. Je kunt unieke locaties
scheppen door een bestaande plaats in je fantasie om te vormen. Je kunt dingen weglaten 
of toevoegen. Hoe meer locaties je wilt gebruiken, hoe langer je erover moet nadenken.

Een situatie beschrijven
Als je kiest voor een situatie die je zelf hebt meegemaakt, is het makkelijker om de situatie 
in detail te beschrijven. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een situatie die je totaal vreemd 
is. In dat geval ben je verplicht om op onderzoek uit te gaan. Dat kun je doen door er echt 
op uit te trekken, maar ook door dingen op te zoeken in boeken, op het internet, door in 
gesprek te gaan met anderen …

5

10

15

54



■ Maak een mindmap bij de tekst.

Tip!
Kijk naar het voorbeeld bij oefening 1.

Bij welke tekst kan ik een mindmap maken?

■ Bekijk de teksten in het taalboek.
■ Lees de titels, bekijk de afbeeldingen en lees eventueel een stukje van de tekst.
■ Kruis aan wat past.

informatief ontspannend mindmap?

Tekst 2 ×

Tekst 3 × ×

Tekst 4 ×

Tekst 5 × ×

Tekst 6 × ×
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde een mindmap maken over een informatieve tekst.

• Ik leerde de lay-out van een tekst gebruiken om de tekst te verkennen en schematisch samen 
te vatten.

Mijn eigen mindmap 

	■ Kies één informatieve tekst.
	■ Lees de tekst.
	■ Maak een mindmap bij de tekst.

eigen antwoord

Hierop let ik. Dit gaat al ...

VOOR HET LEZEN

Ik weet welke soort tekst ik ga lezen.

TIJDENS HET LEZEN

Ik maak een mindmap bij de tekst.

Ik stel vragen. Begrijp ik de tekst? Begrijp ik de belangrijke woorden?

NA HET LEZEN

Ik kan vertellen waarover de tekst ging.

4
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Waarom? Daarom!

Dit kan ik al!
■ Ik kan al oorzaken en gevolgen die bij elkaar passen, linken met elkaar.

Signaalwoorden

• verbinden zinsdelen, zinnen of alinea´s met elkaar;
• kunnen verschillende verbanden aangeven.

verband signaalwoorden

oorzaak – gevolg – reden omdat, doordat, want, vanwege, wegens, door, zodat, 
daardoor, als, dan …

voorwaarde als, indien, tenzij …

middel – doel met, om, voor, daarom, daarmee, daarvoor ...

gelijkenis of vergelijking zoals, als, ook …

verschil of tegenstelling alhoewel, maar, daarentegen …

opsomming en, ook, bijvoorbeeld, ten eerste, daarnaast …

volgorde dan, voordat, nadat, eerst, later, ten slotte …

samenvatten of besluiten dus,  kortom, vandaar, samengevat …

Voorbeelden:
 Mijn band is plat doordat ik over een stukje glas gereden ben. 

Om een fietsband op te pompen, gebruiken we een pomp. 
 Mijn band is gerepareerd, dus kunnen we vertrekken.

Wat hoort bij elkaar?

■ Verbind de prenten die bij elkaar horen.

1

LES
5
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■ Noteer bij elk duo één zin waarin je oorzaak/gevolg, middel/doel samenbrengt met een 
signaalwoord.

■ Kies nadien één zin die je herschrijft met een signaalwoord om de chronologische volgorde 
duidelijk te maken.

■ Onderstreep het signaalwoord.

meerdere antwoorden mogelijk
oorzaak – gevolg

middel – doel

chronologische volgorde

Waarom en waarmee?

■ Verbind wat bij elkaar hoort.
■ Maak er één zin van.
■ Onderstreep het signaalwoord.

De juf vertelde in de klas
over Romeo en Julia.

Ze wilden rust tijdens 
de nacht.

De buren belden
de politie.

Jonas wil een serenade 
brengen voor Leen.

meerdere antwoorden mogelijk

oorzaak – gevolg

middel – doel

Bv. De man viel van de trap, omdat hij uitgleed over een bananenschil.

Bv. De man viel van de trap, want er lag een bananenschil.

Bv. Met wol en breinaalden kun je een mooie trui breien. 

Om een trui te breien, heb je wol en breinaalden nodig.

Bv. Oma zit te breien in de zetel, drie dagen later heeft ze een mooie trui voor Fien.

Na drie dragen breien, heeft oma een mooie trui voor Fien klaar.

2

Omdat de juf in de klas vertelde over Romeo en Julia, wilde Jonas een serenade brengen 

voor Leen. 

De buren belden de politie, want ze wilden rust tijdens de nacht. 
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Maak de puzzel compleet

■ Zoek de ontbrekende schakels in het Taalkanjerverhaal op p. 57-60 van je taalboek.
■ Verwerk beide schakels tot één zin.
■ Onderstreep het signaalwoord.

Doe het zo:
stap 1. Zoek in de tekst: ‘kan niet meer nuchter nadenken’. (gevolg)
stap 2. Lees de tekst eromheen. Zoek de oorzaak (‘verliefd zijn’).
stap 3. Formuleer nu een zin waarin oorzaak en gevolg genoemd worden.
(stap 2) oorzaak: verliefd zijn
(stap 1) gevolg: kan niet meer nuchter nadenken
(stap 3)  Ik zeg: Doordat je verliefd bent, kun je vaak niet meer nuchter nadenken

■  5

■  5

3

oorzaak:

Hij was van plastic en hij was

gebarsten.

oorzaak:
Omdat het licht in twee huizen 
in de buurt tegelijk aanging.

gevolg:
De tonen die eruit kwamen 
klonken als klagende varkens op 
weg naar het slachthuis.

gevolg:

Jonas stopte even met fluiten.

ik zeg:

eigen antwoord, bv. Omdat de fluit van plastic was en gebarsten was, 

klonken de tonen die eruit kwamen als klagende varkens op weg naar

het slachthuis.

ik zeg:

eigen antwoord, bv. Jonas stopte even met fluiten, omdat het licht

in twee huizen in de buurt tegelijk aanging.
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middel:

Ze boog voorover.

middel:

Jonas floot en zong een lied

voor Leen.

doel:

Ze wilde zien wat er aan

de hand was.

doel:
Over een paar minuten heb je 
een lief.

Ik zeg:
Ze boog voorover om te zien wat er aan de hand was.

Ik zeg:

eigen antwoord, bv. Jonas floot en zong een lied om over

een paar minuten een lief te hebben.
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde in een verhaal oorzaken en gevolgen ontdekken.

• Ik leerde in een verhaal doelen en middelen ontdekken.

• Ik leerde het verband tussen oorzaak – gevolg en middel – doel in één zin omschrijven door 
gebruik te maken van signaalwoorden.

En bij jou …

■ Noteer vier zinnen met voorbeelden uit je eigen leven waarin je oorzaak – gevolg of middel – 
doel kunt herkennen.

4

eigen antwoord, bv. Doordat er wegenwerken zijn op onze weg naar school zijn we vaak 

te laat.
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Weeroefeningen

Les 2

■ Kies de juiste aankondiging.
■ Vervolledig het verhaal.
■ Denk goed na over hoofdletters en 

leestekens.

moeder antwoordt vriendelijk
de jongste tak zucht

vraagt Takkie
kreunt papa

schreeuwt papa

Een familie wandelende takken zit op een tak te genieten van het mooie weer.

‘Wat gaan we vandaag allemaal doen?’, 

: ‘We gaan op wandel.’

‘Dat zal niet gaan!’, 

: ‘Waarom niet?’

‘Ik heb een stijve rug’, 

Ze moeten er allemaal erg om lachen.

■ Herschrijf het verhaal van de wandelende takken uit oefening 1.
De beginaanhalingen en de eindaanhalingen staan nu omgekeerd.

■ Gebruik andere werkwoorden of manieren om duidelijk te maken hoe iets moet worden 
uitgesproken. meerdere antwoorden mogelijk

Een familie wandelende takken zit op een tak te genieten van het mooie weer.

: ‘Wat gaan we vandaag allemaal doen?’

‘We gaan op wandel’, 

: ‘Dat zal niet gaan!’

‘Waarom niet?’, 

: ‘Ik heb een stijve rug.’

Ze moeten er allemaal erg om lachen.

■ 2.1

17

vraagt Takkie.

Moeder antwoordt vriendelijk

schreeuwt papa.

De jongste tak zucht

kreunt papa.

17

■ 2.2

Takkie zeurt

zegt moeder Tak.

Papa roept

huilt Takkie.

Papa zucht
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Meeroefeningen

Les 2

■ Lees het stripverhaal.

  

  

■ Maak van de tekst een verhaaltje.
■ Gebruik gepaste woorden en werkwoorden om aan te kondigen wie iets zegt en hoe het 

moet worden uitgesproken. meerdere antwoorden mogelijk

■ 2.1

17

Een familie wandelende takken zit op een tak te genieten van het mooie weer.

‘Wat gaan we vandaag allemaal doen?’, vraagt de jongste tak.

Moeder antwoordt: ‘We gaan op wandel.’

‘Dat zal niet gaan!’, roept papa luid.

De jongste tak zucht: ‘Waarom niet?’

‘Ik heb een stijve rug’, zeurt papa.

Ze moeten er alle drie erg om lachen.
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■ Kijk naar de foto’s.
■ Maak bij elke foto een correcte zin met een aanhaling.
■ Gebruik een passende aankondiging. meerdere antwoorden mogelijk

Bevel: 

Vraag: 

Uitroep: 

Mededeling: 

17

■ 2.2

Bv. De juf schreeuwt: ‘Stop met vechten!’

Bv. ‘Kom jij mij straks ophalen?’, vraagt het meisje aan haar vader.

Bv. Het kind juicht: ‘Wow, wat een leuke cadeaus! / Joepie, ik ben jarig!’

Bv. ‘Daar staat een zebra’, zegt mama.
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De boekenjury

Dit kan ik al!
■ Ik kan de zender van een tekst beoordelen.

Ik beoordeel een boek

■ Vul de boekenkaart aan over het boek dat jij las.

1

boekenkaart

Op welke LOCATIE speelt het verhaal zich af?

Wat gebeurt er?

Favoriete ZIN uit het fragment:

Dit WOORD past bij het fragment:

boeiend, spannend, griezelig, grappig, eng, serieus, 

net echt, triest, interessant, mooi, gek, saai, 

moeilijk, gemakkelijk

Wat is de TITEL? 

Wie is de SCHRIJVER? 

Wie is de ILLUSTRATOR? 

• De afbeeldingen vertellen meer bij het verhaal 

De titel past bij het boek

Leg uit waarom wel/niet.

Ik wil het boek verder lezen

Ik wil meer boeken lezen van 

deze schrijver 

Mijn SCORE voor dit boek

Wie is de HOOFDPERSOON? 

• Wat past bij de hoofdpersoon? Omkring.

  jong, oud, grappig, actief, saai, oud, dom, eigenwijs, stoer, gemeen, 

verdrietig, slim, netjes, dapper, lui, slordig, andere: 

• Zou de hoofdpersoon je vriend kunnen zijn? ja/nee

eigen antwoord

LES
7
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde een fragment uit een boek beoordelen.

Ik raad een boek aan

	■ Zou jij het boek aanraden aan een vriend?
	■ Schrap wat niet past.
	■ Vul de zin aan.

Ik vind dat je het boek wel/niet moet lezen, omdat:

 

 

Ik verkoop een boek

	■ Lees de zinnen.
	■ Markeer de vraag waarop jij een antwoord wilt formuleren.
	■ Schrijf jouw antwoord/verkoopspraatje op de gekozen vraag uit.

1 Stel dat je het boek wil verkopen, wat zou je op de reclamefolder schrijven?
2 Geef het boek een nieuwe titel. Waarom is deze titel beter?
3 Welk personage vind jij bijzonder? Leg uit.
4 Wat zou je willen vragen aan het hoofdpersonage?
5 Wat zou je willen vragen aan de schrijver?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierop let ik. Dit gaat al ...

NA HET LEZEN

Ik denk terug. Klopte mijn voorspelling?

Ik kan vertellen waarover de tekst ging.

Ik kan vertellen wat ik van de inhoud en de lay-out vind.

2

eigen antwoord

3

eigen antwoord
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Weeroefeningen

Les 5

■ Verbind wat bij elkaar hoort.
■ Maak er één zin van.
■ Onderstreep het signaalwoord.

Emma nam een 
blad papier.

Het regende enorm hard.
Ze wilde een bootje 

voor haar broer vouwen.

De voetbalvelden waren 
daardoor onbespeelbaar.

■ Kijk naar de foto’s. Welke horen bij elkaar? Verbind ze.

■ Waarom horen ze bij elkaar? Noteer voor elk duo een zin waarin je hun verband toont.
■ Gebruik een signaalwoord. meerdere antwoorden mogelijk

oorzaak – gevolg

middel – doel

■ 5.1

18

Emma nam een blad papier, omdat ze een bootje wilde vouwen voor haar broer.

Het regende enorm hard, daardoor waren de voetbalvelden onbespeelbaar.

■ 5.2

18

Bv. Door de sterke wind was de boom op het huis gevallen.

Bv. De sneeuwman smelt, omdat de zon schijnt.

Bv. Met eieren, bloem en melk maakt mama pannenkoeken.

Bv. We maken een slinger met schaar en papier.
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Meeroefeningen

Les 5

■ Kijk naar de foto’s.
■ Maak voor elke foto één zin waarin je oorzaak – gevolg of middel – doel verwerkt.
■ Noteer de zin bij het juiste verband.

oorzaak – gevolg meerdere antwoorden mogelijk

middel – doel meerdere antwoorden mogelijk

■ 5.1

18

Omdat het zo hard waait, kunnen de mensen bijna niet recht blijven.

De sneeuwman smelt, omdat de zon schijnt.

Het meisje heeft een wonde aan haar knie, doordat ze viel met haar fiets.

De mensen gebruiken een paraplu om te schuilen voor de harde wind.

Om pannenkoeken te maken, heb je verschillende ingrediënten nodig.

Als je een mooie slinger wil maken, dan kan dat met papier, een schaar en lijm.

Hij werkt hard in zijn werkhuis, want hij wil een mooi vogelhuisje maken.
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	■ Lees de affiche van Loesje. Dit is een onlogische oorzaak-gevolg affiche.

	■ Schrijf of teken zelf een knettergekke, onlogische oorzaak-gevolgsituatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 ■ 5.2

eigen antwoord, bv. De banaan gleed uit over de man op de stoep. 
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