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Bij het kiezen van de teksten, is gekozen voor zoveel mogelijk authentieke teksten, immers, onze leerlingen 
moeten zo veel mogelijk te maken krijgen met teksten uit het ‘echte’ leven. De auteur heeft zijn best gedaan 
om zoveel en zo goed mogelijk de toestemming te verkrijgen voor gebruik, voor zover teksten of onderdelen 
van teksten auteursrechterlijk beschermd zijn. Mocht u van mening zijn dat hier niet aan gehouden is, 
verzoeken wij contact op te nemen met de auteur.  



De kunst van het begrijpend lezen! Vanaf niveau A1 

 

- 3 - 
 

Inhoudsopgave  
 
Inhoudsopgave ............................................................................................................................................ - 3 - 

Tekst 1 Vakantiebericht ............................................................................................................................... - 4 - 

Tekst 2 Schoolkantine ................................................................................................................................. - 6 - 

Tekst 3 Een mail van juf Joke aan klas 1b .................................................................................................... - 8 - 

Tekst 4 Uitnodiging schoolreis .................................................................................................................. - 10 - 

Tekst 5 Gele M ........................................................................................................................................... - 12 - 

Tekst 6 Hardlopen ..................................................................................................................................... - 14 - 

Tekst 7 Sportklas ....................................................................................................................................... - 16 - 

Tekst 8 Dagje Den Haag met de trein ........................................................................................................ - 18 - 

Tekst 9 Jongleur voor één minuut ............................................................................................................. - 20 - 

Tekst 10 Creatief! ...................................................................................................................................... - 22 - 

Tekst 11 Zorgen voor een huisdiertje........................................................................................................ - 24 - 

Tekst 12 Schoolfeest ................................................................................................................................. - 26 - 

Tekst 13 Dagje dierentuin ......................................................................................................................... - 28 - 

Tekst 14 Paracetamol ................................................................................................................................ - 30 - 

Tekst 15 Naar de film ................................................................................................................................ - 32 - 

Tekst 16 Knalfeest ..................................................................................................................................... - 34 - 

Tekst 17 Een nieuw neefje ........................................................................................................................ - 36 - 

Tekst 18 Zwemmen ................................................................................................................................... - 38 - 

Tekst 19 Aanbieding .................................................................................................................................. - 40 - 

Tekst 20 Wat is belangrijker dan het weer in Nederland?. ....................................................................... - 42 - 

  



De kunst van het begrijpend lezen! Vanaf niveau A1 

 

- 4 - 
 

Tekst 1 Vakantiebericht. 
 

Hoi Lieke, 

Egypte is een mooi vakantieland. Ik ben er nu al een week en heb veel gezwommen. Morgen 
gaan we snorkelen en onder water visjes kijken. 

Het eten is lekker, we eten elke avond gezellig samen buiten. Het is dan ook wel erg warm. 
Zelfs het water van de zee is heerlijk! 

Mijn zusje Laila vindt het hier ook fijn, ze gaat in het zwembad steeds weer van de 
waterglijbaan! 

Ik hoop dat jij goed kunt leren voor je belangrijke examen volgende week. Alvast veel succes 
en tot volgende week, dan ben ik weer terug!  

Groetjes, 

Anwar 
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Lees tekst 1 Vakantiebericht en maak de vragen. 

1. Waar gaat tekst 1 Vakantiebericht over? 
a. Een leuke vakantie in Egypte. 
b. Een zusje op de waterglijbaan. 
c. Leren en examen doen. 

 
2. Wie krijgt dit vakantiebericht? 

a. Anwar. 
b. Lieke. 
c. Laila. 

 
3. Wie is er op vakantie? 

a. Lieke. 
b. Anwar. 
c. Het zusje van Lieke. 
 

4. Wat gaat Lieke morgen waarschijnlijk doen? 
a. Lieke gaat snorkelen en visjes kijken onder water. 
b. Lieke gaat leren voor een examen. 
c. Lieke gaat van de waterglijbaan af. 
d. Lieke gaat een examen doen. 

 
5. Hoe lang duurt de vakantie van Anwar? 

a. Eén week. 
b. Volgende week. 
c. Twee weken. 

 
6. Lieke is ook op vakantie. 

a. Waar. 
b. Niet waar. 

 
7. * Welke woorden horen bij tekst 1 Vakantiebericht? 

a. Egypte, zwemmen en snorkelen, lekker weer, zusje van Anwar. 
b. Zwembad en zee, moeder van Anwar, zusje van Anwar. 
c. Leren voor examen, Egypte, broer van Anwar, zwemmen en zee. 

 

8.  Zet de volgende zinnen in de goede volgorde van 1 tot en met 4. 
 
……….  Morgen gaat Anwar snorkelen. 
……….  Daar eet Anwar elke avond buiten. 
………   Anwar is op vakantie in Egypte. 
………   Anwar is volgende week weer thuis. 
 
 

9. * Wat is goed?  
Snorkelen       a.  Anwar snorkelt in de zee.    

     b.     Anwar snorkelt op de berg. 

De waterglijbaan       a.  Ik zie een waterglijbaan in de dierentuin. 
               b.  Ik zie een waterglijbaan in het zwembad. 

Heerlijk    a.  Hij heeft pijn in zijn been, dat is heerlijk.  
 b.  Hij eet rijst met kip, dat is heerlijk. 
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Tekst 2 Schoolkantine. 
 

Wat moet er gedaan worden als je helpt in de kantine?  

 Alles klaarzetten:  
o Frisdranken klaarzetten 
o Fruit in de bakken leggen 
o Kijken of er genoeg koffie  

en thee bekers zijn 
o Broodjes op een schaal leggen 
o Wisselgeld klaarzetten 

 Verkopen van eten en drinken aan de leerlingen en docenten 
 Opruimen als de pauze klaar is. 

 

Overzicht Leerlingen die helpen in de schoolkantine 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
8.30 - 9.15      
9.15 - 10.00      
1e pauze Lieke Habte Achmed M Anwar Achmed D 
10.30 - 11.15      
11.15 - 12.00      
2e pauze Achmed D Mariah Helen Habte Lieke 
12.30 - 13.15      
13.15 - 14.00      
3e pauze Anwar Helen - Achmed M Mariah 
14.15 - 15.00      
15.00 - 15.45      
      

 

Als je helpt in de schoolkantine, ga je 10 minuten eerder uit de les, 
zodat je alles kunt klaarzetten. 

 

Lees tekst 2 Schoolkantine en maak de vragen. 

1. Waar gaat tekst 2 Schoolkantine over? 
a. Broodjes verkopen in de schoolkantine. 
b. Helpen in de kantine van de voetbalclub. 
c. De tijden dat je iets kan kopen. 
d. Helpen in de kantine op school. 

 



De kunst van het begrijpend lezen! Vanaf niveau A1 

 

- 7 - 
 

2. Wat moet Lieke op maandagochtend om 9.50 uur doen? 
a. Broodjes kopen. 
b. Opruimen. 
c. Spullen klaarzetten. 
d. Een toets maken. 

 
3. Wat zijn de belangrijkste taken die je moet doen? 

a. Frisdrank op de balie zetten en fruit in de bakken leggen. 
b. Frisdrank, fruit en broodjes kopen. 
c. Klaarzetten, verkopen en opruimen. 
d. Opruimen als het verkopen klaar is. 

 
4. Wanneer is Achmed Madwar aan de beurt om te helpen? 

a. Woensdag en donderdag. 
b. Maandag en vrijdag. 
c. Maandag en woensdag. 
d. Maandag, woensdag en donderdag. 

 
5. Wie helpt op Woensdag om 14.00 uur in de kantine? 

a. Helen. 
b. Achmed M. 
c. Niemand. 
d. Juf Joke. 

 
6. Wat kan je in deze kantine kopen? 

 
………………………    ……………………………..         ……………………………. 

 
……………………………….   ………………………. 

 
7. Zet de volgende  zinnen in de goede volgorde van 1 tot en met 4. 

 
………  Ik verkoop eten en drinken. 
 
………  Ik zet alle spullen klaar. 
 
………  Ik ga 10 minuten eerder uit de les. 
 
……..  Ik ruim de spullen op.  
 
 

8. * Wat is goed? 
De kantine  a.  De leerlingen eten en drinken in de kantine. 

    b.  De leerlingen wonen in de kantine. 

Opruimen  a.  Aan het eind van de les ruimen we de boeken op. 
    b.  Aan het begin van de les ruimen we de boeken op. 

 
9 * Welke woorden horen bij tekst 2 Schoolkantine? 

a. Schoolkantine, broodjes, bekers, klaarzetten. 
b. Wisselgeld, voetbalkantine, helpen, overzicht. 
c. Schoolkantine, cola, helpen, broodjes. 
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Tekst 3 Een mail van juf Joke aan klas 1b. 
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Lees tekst 3 Een mail van juf Joke aan klas 1b en maak de vragen. 

1. Wanneer hebben de leerlingen van klas 1b geen school? 
a. Aanstaande vrijdag. 
b. Elke donderdag. 
c. Komende donderdag. 

 
2. De leerlingen van klas 1c zijn aanstaande donderdag ook vrij. 

a. Waar. 
b. Niet waar. 
Dat weet ik, want 
………………………………………………………………………………....……… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Wie heeft het mailtje geschreven? 
a. De mentor van klas 1c. 
b. Juf Joke. 
c. De leerlingen van klas 1b. 

 
4. In welke stad ligt deze ISK? 

a.  Arnhem. 
b.  Zwolle. 
c.  Amsterdam. 
d.  Utrecht. 
 

5. Iedereen heeft vrijdag een presentatie over zijn of haar hobby? 
a. Waar.  
b. Niet waar. 
Dat weet ik, want …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

6. Wat is het huiswerk voor vrijdag? 
 

- ……………………………………………………………… 
 

- ……………………………………………………………… 
 

- ……………………………………………………………… 
 
 

7. * Wat is goed? 
De docenten  a. De leraren op een school.    

    b. De leerlingen op een school. 

 De schooldag  a. Maandag is een schooldag.    
    b. Zaterdag is een schooldag. 

            De les vervalt  a. Er is gewoon les.     
    b. Er is geen les. 
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Tekst 4 Uitnodiging schoolreis. 
 

 

 
Schoolreis 10 februari 

 
 

Dit jaar gaan we met de bus naar het prachtige Kaatsheuvel, 
waar het pretpark De Efteling ligt. 

Om 8.00 uur verzamelen we op school, rond 18.00 uur zijn we weer terug bij school. 
 
 

 
Meenemen: 

• Lunchpakket 
• Makkelijke kleding 
• Regenjas 
• Zakgeld 
• Mobiel met app van de Efteling 

 

Voor dit vrolijke uitstapje vragen we een bijdrage van 12,50 euro. Je kunt dit betalen bij je mentor. 

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Joke en meneer Pieter 
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Lees tekst 4 Uitnodiging schoolreis en maak de vragen. 

 
1. Welk woord past niet bij deze tekst? 

a. Schoolreis. 
b. Pretpark. 
c. Les. 

 

2. Wat voor soort tekst is dit? 
a. Een uitnodiging voor een feest. 
b. Reclame voor de Efteling. 
c. Een uitnodiging  voor een schoolreisje. 
d. Een informatieve tekst over de Efteling. 

 

3. Hoe laat moet je op school zijn? 
a. 10 februari. 
b. 8.00 uur. 
c. 18.00 uur. 

 

4. Wat gebeurt er als het die dag heel hard regent? 
a. Dan is er geen schoolreis. 
b. Dan trek je regenkleding aan. 
c. Dan gaan we eerder naar huis. 
d. Dan krijg je je geld terug. 

 

5. Hoeveel geld heb je voor deze dag nodig? 
a. € 12,50. 
b. Meer dan € 25,00 euro. 
c. € 12,50 en nog wat zakgeld. 
d. Zakgeld. 

 
 

6. Aan wie moet je de € 12,50 betalen? 
a. Aan de chauffeur van de bus. 
b. Aan jouw mentor. 
c. Aan Juf Joke en meneer Pieter. 

 

7. * Welke woorden horen bij tekst 4 Uitnodiging schoolreis? 
a. Pretpark, € 13,50, regenjas, lunchpakket. 
b. Pretpark, zakgeld, regen, bos. 
c. Pretpark, zakgeld, lunchpakket, € 12,50. 

 

8. Wat zit er in jouw lunchpakket? 
 
…………………………………….  …………………………………….. 

……………………………………  …………………………………….. 
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Tekst 5 Gele M 
 

      Burgers. 

 
 
 
 
 
 
Hamburger 
Burger van rundvlees met 
ketchup, mosterd, uitjes en 
augurk op een speciaal 
hamburgerbroodje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bic Mac 
Burger van rundvlees met 
verse sla, Cheddar 
Smeltkaas, uitjes, augurk en 
speciale Big Mac-saus op 
een 3-delig sesambroodje 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quarter Pounder 
Burger van rundvlees met 
Cheddar Smeltkaas, verse 
uitjes, augurk, ketchup en 
mosterd op een 
sesambroodje. 
 
*Niet verkrijgbaar in de Mc-
Express restaurants Alkmaar 
Centrum, Amsterdam Damrak 8 
en Amsterdam Damrak 92. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maestro Burger met 
100% Angus Beef 
Twee 100% Angus Beef 
Burgers met Bacon 
(varkensvlees), natuurlijk 
gerijpte cheddarkaas, rode 
uienringen, Batavia sla, 
ketchup en Wild Mustard 
saus op een speciaal sesam- 
en maanzaadbroodje. Voor 
de échte burgerliefhebbers! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheese snacks 
Perfect voor een warme 
zomerdag: 4 krokant 
gebakken kaassnacks met 
een zoete, milde chilisaus. 
Lekker als tussendoortje of 
als side bij je premium 
menu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veggie Mc Chicken 
Onze lekkere McChicken is 
ook vegetarisch 
verkrijgbaar. Kies je voor 
Veggie, dan krijg je dezelfde 
burger, maar vervangen we 
de krokante kipfilet voor 
een burger van Valess*. 
Make it Veggie! 
 
*Valess is een vleesvervanger, 
gemaakt van zuivel. 
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Lees tekst 5 Gele M en maak de vragen. 

1. Welk woord past het beste bij tekst 5 Gele M? 
a. Het recept. 
b. Het prijsoverzicht. 
c. De boodschappenlijst. 

 

2. Welk woord hoort niet bij tekst 5 Gele M? 
a. Vette hap. 
b. Gezond. 
c. Mac Donalds. 

 

3. Hoe duur is een Bic Mac? 
a. € 5,95. 
b. € 1,25. 
c. € 4,25. 

 

4. Je wilt een burger zonder augurk. Welke burger ga je bestellen? 
a. Maestro burger. 
b. Bic Mac. 
c. Quarter Pounder. 

 

5. Wat is een Veggie Mc Chicken? 
a. Het is een kipburger. 
b. Het is een burger van Valess.  
c. Het is een mega lekkere burger. 

 

6. Je eet geen varkensvlees. Welke burger kun je niet eten? 
a. De Big Mac. 
b. De Quater Pounder. 
c. De Maestro Burger. 
d. De Veggie Mc Chicken. 
 

7. Wat kosten de Cheese snacks? 
a. 4 voor € 2,25. 
b. 4 voor € 2,35. 
c. € 2,25 per stuk. 

 

8. * Wat is goed? 
De augurk  a. De augurk is groen en zoet.    

    b. De augurk is groen en zuur. 

De ketchup   a.  De ketchup wordt gemaakt van melk.    
    b. De ketchup wordt gemaakt van tomaten. 

Het rundvlees  a. Het rundvlees komt van het varken.   
    b. Het rundvlees komt van de koe.  
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Tekst 6 Hardlopen. 
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Lees tekst 6 Hardlopen en maak de vragen. 

1. Waar gaat tekst 6 Hardlopen over? 
a. Wie het hardst naar de Lidl kan lopen. 
b. Wie het mooist kan lopen met nieuwe kleren aan. 
c. Het is een uitnodiging voor een hardloopwedstrijd. 

 

2. Hoe ver moet je minimaal lopen? 
a. 2.500 meter. 
b. 5.000 meter. 
c. 10.000 meter. 
d. 15.000 meter. 

 

3. In welke plaats wordt de hardloopwedstrijd gehouden? …………………………. 
 

4. Hoe laat begint de hardloopwedstrijd? 
a. 20 oktober. 
b. 14.30 uur. 
c. 15 kilometer. 
d. 2018. 

 
 

5. Waar kun je meer informatie vinden over deze hardloopwedstrijd? 
 
............................................................................................................................ 

 
 

6. Wat is er te vinden op de M.A. Reinaldaweg 19 in Lopik, als er geen 
hardloopwedstrijd is? 
a. GPI en IWS. 
b. De garage van de brandweer. 
c. Een atletiekbaan. 
d. De Lidl. 

 

7. * Wat is goed? 
 

De herfstloop  a.   Een hardloopwedstrijd in het najaar. 
    b.  Een hardloopwedstrijd in het voorjaar. 

Oktober  a.  De maand oktober komt na de maand november. 
    b.  De maand oktober komt voor de maand november. 
 

De locatie  a.  De plaats waar de hardlopers wonen. 
     b.          De plaats waar de hardlopers starten.    
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Tekst 7 Sportklas. 
 

NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW – NIEUW   
 

SPORTKLAS 
Vanaf 1 december hebben we een echte SPORTKLAS! 
Elke dinsdag op het 7e en 8e uur hebben we SPORTKLAS. 
 
Dit is extra, naast de gewone sportlessen van 4 uur per week.  
 

 

Welke sporten:  
Basketbal, badminton, voetbal, judo, boxen, volleybal, kanovaren en nog veel meer. 
Elke les weer anders! 
 

De sportklas wordt niet gegeven in onze eigen sportzaal, maar in Sportcentrum 
“Actie”. 

Wil je meedoen met de SPORTKLAS? Vul het onderstaande strookje in en geef het 
aan je mentor. Denk er aan dat je, als je je hebt opgegeven, je ook moet komen! 

 

Met vriendelijke groet,  

De Directie 

 

Opgave voor de SPORTKLAS: 

Naam:………………………………………………………………………………. 

Klas:…………………………………………………………………………………… 

Ik geef me op voor de SPORTKLAS. Ik weet dat als ik me heb opgegeven, ik ook 
moet komen. 

Datum ……………………………      Handtekening……………………………. 
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Lees tekst 7 Sportklas en maak de vragen. 

1. Waar gaat deze tekst over? 
a. Over de sportlessen van de directie. 
b. Over een nieuwe sportklas. 
c. Over het kiezen voor een hobby of sport. 

 

2. Hoeveel uur sport hebben leerlingen die meedoen met de sportklas? 
a. 15 uur per week. 
b. 4 uur per week. 
c. 6 uur per week. 
d. 7 uur en 8 uur per week. 

 

3. Je mag alleen kiezen voor voetbal? 
a. Waar. 
b. Niet waar. 
Dat weet ik, want  …………………………………………………........................... 
 
…………………………………………………………………………………………... 

 

4. Wat moet je doen als je wilt meedoen met deze sportklas? 
a. Naar de directie gaan. 
b. Naar sportcentrum “Actie” gaan. 
c. Het briefje invullen en aan de sportdocent geven. 
d. Het briefje invullen en aan de mentor geven. 

 

5. Wat moet je doen als je niet wilt meedoen met deze sportklas? 
a. Ik ga alleen naar de voetballes. 
b. Ik vul het briefje in en geef dit aan de mentor. 
c. Ik doe niets. 

 

6. Wanneer zijn de lessen van de sportklas? 
a. Elke dag in december. 
b. Elke dinsdagmiddag vanaf 1 december. 
c. Elke dag het 4e uur. 
d. Elke dag het 7e en 8e uur. 

 

7. * Welke woorden horen bij tekst 7 Sportklas? 
a. Sportklas, dinsdag, sportcentrum, voetbal, boxen. 
b. Sportklas, judo, basketbal, verplicht, op school. 
c. Sportklas, extra, op school, badminton, kanovaren. 
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Tekst 8 Dagje Den Haag met de trein. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De kunst van het begrijpend lezen! Vanaf niveau A1 

 

- 19 - 
 

Lees tekst 8 Dagje Den Haag met de trein en maak de vragen. 
 

1. Om 10.28 uur vertrekt de trein van Utrecht Centraal naar Den Haag Centraal. Deze 
trein is een intercity. Wat is dat? 
a. Een trein die overal stopt en daarom niet snel in Den Haag is. 
b. Een trein die niet op veel plaatsen stopt en daarom snel in Den Haag is. 
c. Een trein die na Den Haag terug rijdt naar Utrecht. 

 

2. Je wilt graag vóór 11.00 uur in Den Haag zijn. Hoe laat moet je vertrekken met de 
trein van Arnhem Centraal? 
a. 9.16 uur. 
b. 9.46 uur. 
c. 11.06 uur. 
d. 20.30 uur. 

 

3. Hoe lang duurt de rit van Arnhem Centraal naar Den Haag Centraal meestal? 
a. 1 uur en 20 minuten. 
b. 10.28 uur. 
c. 11 uur en 6 minuten. 

 

4. Hoeveel minuten heb je om over te stappen in Utrecht? 
a. 5 minuten. 
b. 7 minuten. 
c. 9 minuten. 

 

5. Wat voor soort tekst is dit? 
a. Een uitnodiging om met de trein te reizen. 
b. Een informatieve tekst over vertrektijden. 
c. Een brief over een dagje uit met de trein. 

 

6. * Wat is goed? 
 

Enkele reis  a.  Ik reis van Utrecht naar Amsterdam. 
b.          Ik reis van Utrecht naar Amsterdam en terug. 

Centraal   a.  Station Utrecht Centraal is aan de rand van Utrecht.                                                                    
b.   Station Utrecht Centraal is in het centrum van Utrecht. 

Retour   a.  Ik reis van Amsterdam naar Utrecht en terug. 
    b.   Ik reis van Utrecht naar Amsterdam. 

 
 

7. Ik kan ook telefonisch advies vragen. Wat is het telefoonnummer? 
 
………………………………………………………. 
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Tekst 9 Jongleur voor één minuut. 
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Lees tekst 9 Jongleur voor één minuut en maak de vragen. 

1. Wat is een jongleur? 
a. Iemand die bijvoorbeeld ballen omhoog gooit en weer opvangt. 
b. Iemand die bij de televisie werkt. 
c. Een eend. 

 
2. Waar gaat de tekst Jongleur voor één minuut over? 

a. Donald Duck heeft ruzie met de buurvrouwen. 
b. Donald Duck wil jongleur worden. 
c. Donald Duck gaat sporten. 
 

3. Waarom is Donald Duck maar 1 minuut jongleur? 
a. Hij wil gaan zwemmen. 
b. Hij kan het niet zo goed, hij stopt er snel mee. 
c. Het is slaaptijd, dus hij gaat slapen. 
d. Hij wil weer televisie kijken. 
 

4. Stripverhalen zijn er in Nederland voor: 
a. Kinderen. 
b. Grote mensen. 
c. Grote mensen en kinderen. 

 

5. Wat betekent: ‘Klauwen met geld verdienen’?  
a. Een eend heeft geen handen. Een eend heeft klauwen, daarom verdient Donald 

Duck klauwen met geld. 
b. Donald Duck denkt dat jongleurs heel veel geld verdienen. Klauwen met geld 

verdienen betekent: veel geld verdienen. 
c. Donald Duck graaft met zijn handen (klauwen) het geld uit de grond. Zo verdient 

hij geld met zijn klauwen. 
 

6. Waarom ligt Donald Duck op de grond? 
a. Hij is moe, hij slaapt. 
b. Hij is gevallen over alle blikjes en potjes. 
c. Hij speelt verstoppertje met de buurvrouwen. 

 

7. Wat gaat Donald Duck morgen doen? 
a. Optreden in het circus als jongleur. 
b. Waarschijnlijk weer televisie kijken. 
c. Werken als kok, want hij heeft veel spullen in de keuken. 

 

8. Zet de volgende zinnen in de goede volgorde van 1 tot en met 4. 
 

………  Donald Duck heeft een plan om rijk te worden. 

………  De buurvrouwen vinden Donald Duck een luie eend. 

………  Donald Duck kijkt naar de televisie. 

………  Donald Duck oefent met jongleren.  
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Tekst 10 Creatief! 
 

Creatief aan de slag! 
  

 Workshop Pottenbakken 
Docent: Ank Vermeer 
Leeftijdscategorie: Jongeren 
Vereiste Ervaring: geen 
Tijd: Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur 

en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 
Start op: 12-10-2019 
En start op: 09-11-2019 
Aantal lessen: 1 
Kosten: € 39 
Extra: incl. koffie en thee 

 

Gezellig samen met je vriendin je eigen beker 
of vaas leren pottenbakken op de draaischijf? 
Dat kan in één workshop van 2,5 uur. Een 
oeroude techniek, die ook de moderne mens 
kan leren. Er is geen ervaring nodig. Je wordt 
begeleid bij het draaien door een echte 
kunstenaar. Voor je het weet heb je jouw eerste 
pot of schaal gemaakt.  

Trek kleren en schoenen aan die vies mogen 
worden! 

12 oktober – 4 plekken in ochtend en 2 plekken 
in de middaggroep. 

9 november – 10 plekken in ochtend en middaggroep. 

Schrijf je je met meerdere deelnemers in? Vermeld dan de naam + geboortedatum van alle 
deelnemers bij het inschrijven. 

 

 

 

  

https://blauweschuit.nl/docent/ank-haisma/
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Lees tekst 10 Creatief! en maak de vragen. 

1. Wat kun je doen bij docent Ank? 
a. Nederlands leren. 
b. Pottenbakken. 
c. Extra rekenen. 

 

2. Is Juf Ank een gewone Juf, zoals de juffen op jouw school? 
a. Ja, ze geeft les op een gewone school. 
b. Nee, ze geeft les op een heel ander soort school. 

 

3. Hoe lang duurt een les? 
a. 2,5 uur. 
b. 2 dagen. 
c. Van 12-10-2019 tot 9-11-2019. 
d. Van 10.00 tot 16.00 uur. 

 

4. Voor welke leeftijdsgroep zal de workshop zijn? 
a. Voor 4 - 9 jarigen. 
b. Voor 55+ -ers. 
c. Voor 14 - 21 jarigen. 
d. Voor kleuters. 

 

5. Wat kun je maken tijdens de workshop pottenbakken? 
a. Een oeroude techniek.  
b. Een beker of een vaas. 
c. Nieuwe kleren en schoenen. 

 

6. Je wilt met 5 vrienden en vriendinnen mee doen met de workshop. Wanneer kan dit? 
a. Op zaterdag 12 oktober om 10.00 uur. 
b. Op zaterdag 9 november om 10.00 uur. 
c. Op zaterdag 9 november om 13.30 uur. 
d. Op zaterdag 9 november om 10.00 uur of 13.30 uur. 

 

7. * Welke woorden horen bij tekst 10 Creatief! ? 
a. Creatief, pottenbakken, schaal, kunstenaar, draaischijf. 
b. Zaterdagmiddag, pot, workshop, schone kleren, € 35,-. 
c. Workshop, kunstenaar, Ank, pan, draaischijf. 
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Tekst 11 Zorgen voor een huisdiertje. 
 

Huisdieren 

Veel Nederlands hebben huisdieren.  

Deze huisdieren lopen in huis en slapen soms op het bed 

van hun baasjes. Maar hoe zorg je eigenlijk voor zo’n beestje?  

 

Zorgen voor jonge poesjes: 

• Veel aandacht voor het beestje hebben. 
• Elke dag vers water geven en brokjes om te eten. 
• Zorgen voor een rustige plaats om te slapen. 
• Regelmatig borstelen, vooral langharige katten hebben elke dag een borstelbeurt 

nodig. 
• Het laten castreren van een poes of kater tussen de 4 en 6 maanden. 
• Elke dag de kattenbak verschonen, of het diertje naar buiten laten gaan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees tekst 11 Zorgen voor een huisdiertje en maak de vragen. 

1. Welke zin past het beste bij tekst 11 Zorgen voor een huisdiertje? 
a. Huisdieren zijn niet duur. 
b. Huisdieren zijn lief! 
c. Je moet veel doen voor een huisdier. 
d. Huisdieren eten veel. 
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2. Wat is een kattenbak? 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Waarom hebben langharige katten elke dag een borstelbeurt nodig? 
a. Anders worden de lange haren van de kat een rommeltje. 
b. Anders wil de kat niet eten. 
c. Anders moet de jonge poes gecastreerd worden. 

 

4. Wat eten jonge poesjes? 
a. Jonge poesjes jagen op vogels en andere dieren, die eten ze op. 
b. Jonge poesjes eten hetzelfde als de mensen. 
c. Jonge poesjes drinken water en eten poezenbrokjes. 

 

5. In jouw land slapen de dieren van het huis ook op bed van de baasjes?  
a. Waar. 
b. Niet waar. 
Want ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Wat is het advies over het slapen van jonge poesjes? 

a. Jonge poesjes moeten in de kattenbak slapen. 
b. Jonge poesjes moeten een rustige plek hebben om te slapen. 
c. Jonge poesjes moeten op het bed van de baasjes slapen. 

 

7. * Welke woorden horen bij tekst 11 Zorgen voor een huisdiertje? 
a. Brokjes, vers water, aandacht, borstelen. 
b. Huisdieren, jagen, borstelen, aandacht. 
c. Slapen, aandacht, snoepjes, kattenbak. 

 

8. * Wat is goed? 
 
De kattenbak   a.  De poes plast en poept in de kattenbak.   

    b.  De poes slaapt in de kattenbak. 

Regelmatig  a.  Mijn moeder trouwt regelmatig met mijn vader. 
    b.  Mijn moeder kookt regelmatig rijst met vlees. 

Het huisdier  a.  Een hond en een kat zijn huisdieren.  
    b.  Een hond en een krokodil zijn huisdieren. 
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Tekst 12 Schoolfeest. 
 

 
Schoolfeest 

  Vrijdag 17 januari 

  Alle leerlingen van onze school 

  14.00 uur tot 17.00 uur 

 DJ, disco dansen, film kijken, spelletjes doen, 
tafeltennistoernooi en workshop éénwielerrijden op het 
buitenplein. 

  Gratis 

 

 

Als je wilt helpen met het maken of verkopen van hapjes en drankjes, of bij de 
popcornkraam wilt staan, geef je dan op bij meneer Jos. Hij maakt dan een indeling, 
zodat je weet wanneer je komt helpen. 

 

 

 

P.S.: De entree is gratis, maar voor kleine prijzen zullen er, net als vorig jaar,  hapjes en drankjes verkocht 
worden, dus neem wat geld mee. 

Lees tekst 12 Schoolfeest en maak de vragenWat kost een kaartje voor het schoolfeest? 



De kunst van het begrijpend lezen! Vanaf niveau A1 

 

- 27 - 
 

Lees tekst 12 Schoolfeest en maak de vragen. 

1. Wat kost een kaartje voor het schoolfeest? 
a. Niets.                                                              
b. 14 euro. 
c. Kleingeld. 

 

2. Wat kunnen we allemaal op het schoolfeest doen? 
a. Nederlands lezen en schrijven. 
b. Film kijken, spelletjes doen, tafeltennissen, disco dansen en workshop 

éénwielerrijden. 
c. Disco dansen en films kijken over éénwielerrijden. 

 

3. Op welke muziek gaan we dansen? 
a. De schoolband speelt muziek. Op deze muziek kunnen we dansen. 
b. Een DJ draait muziek. Op deze muziek kunnen we dansen. 
c. We gaan niet dansen, we gaan fietsen op een éénwieler. 

 

4. Waar kunnen leerlingen mee helpen op het schoolfeest? Er zijn meer antwoorden 
goed. 
a. Popcorn verkopen. 
b. Hapjes en drinken klaarmaken. 
c. IJs verkopen. 
d. Hapjes en drinken verkopen. 
e. Scheidsrechter zijn bij de tafeltenniswedstrijd. 

 

5. Je wilt je vriendin meebrengen naar het feest. Zij zit op VMBO ’t Lagerhuis. Mag zij 
mee naar het feest? 
a. Nee. 
b. Ja. 

 

6. Heb je geld nodig voor het schoolfeest? 
a. Nee, het is gratis. 
b. Nee, maar je mag altijd geld aan de conciërge geven. 
c. Ja, de entree is gratis, maar het eten en drinken moet je wel betalen. Dat is erg 

duur. 
d. Ja, de entree is gratis, maar het eten en drinken moet je wel betalen. Dat is 

goedkoop. 
 

7. * Welke woorden horen bij tekst 12 Schoolfeest? 
a. Schoolfeest, gratis entree, disco dansen, popcornkraam. 
b. Hapjes en drankjes, film, gratis, binnenplein. 
c. Schoolfeest, éénwielerrijden, film maken, spelletjes doen. 

  



De kunst van het begrijpend lezen! Vanaf niveau A1 

 

- 28 - 
 

Tekst 13 Dagje dierentuin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Prijzen 
Dagkaart 
0 t/m 3 jaar   gratis 
Kind 4 t/m 9 jaar  € 20,50 
Volwassene   € 23,50 
 
Groepsprijzen 
Vanaf 20 personen normaal  € 21,50 p.p. 
Vanaf 20 kinderen 4t/m 9 jaar € 19,50 p.p. 
 
Deze groepsprijzen gelden vanaf 20 
personen. 
Om hiervan gebruik te maken, dient u 
contact op te nemen met de receptie. 

 

Openingstijden 
 
U kunt elke dag van het jaar in Burgers' Zoo terecht.  
Burgers' Zoo is dus ook alle feestdagen, zoals 1e én 2e 
Kerstdag, oud- en nieuwjaarsdag geopend!  
  
Zomertijd:  
31 maart 2019 t/m 26 oktober 2019  
dagelijks van 9.00 uur tot 18.00 
 
Wintertijd:   
27 oktober 2019 t/m 30 maart 2020  
dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 
 

Parkeren 
Burgers’ Zoo beschikt over een groot 
parkeerterrein naast de hoofdingang. 
Vanuit hier bent u binnen enkele 
minuten in het park. Tevens is er een 
ruim aantal parkeerplaatsen 
beschikbaar voor mindervaliden. Aan de 
kassa kunt u een parkeerkaart à €6,00 
kopen. 
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Lees tekst 13 Dagje dierentuin en maak de vragen. 

1. Kun je op 1e paasdag naar deze dierentuin, of is het dan gesloten? 
a. Ja, de dierentuin is open. 
b. Nee, de dierentuin is gesloten. 

 

2. Je vader, je moeder, jij  en je zusje (8 jaar oud) gaan naar de dierentuin. Wat kost 
dat? 
a. 67,50 euro. 
b. 88,00 euro. 
c. 91,00 euro. 

 

3. Hoe duur is het om te parkeren met je auto bij de dierentuin? 
a. € 6,00. 
b. € 17,00. 
c. Gratis. 

 

4. Het is vandaag vrijdag 17 januari 2020. Tot hoe laat is de dierentuin geopend? 
a. Vanaf 9.00 uur. 
b. Tot 5 uur ’s middags. 
c. Tot 6 uur ’s middags. 

 

5. Hoeveel betaal je voor je kleine neefje van 2 jaar oud? 
 
………………………………………………………………………………………. 

 

6. Wat betalen we per persoon als we naar de dierentuin gaan met de school? 
a. 20,50 euro. 
b. 21,50 euro. 
c. 23,50 euro. 
d. 19,50 euro 

 

7. * Wat is goed? 
 

De hoofdingang  a. Dit is de belangrijkste ingang.  
     b.  Dit is de bovenste ingang. 

Dagelijks   a.  Van maandag tot en met vrijdag.  
     b. In het weekend en doordeweeks. 

Vanaf 20 personen  a.  20 of meer mensen.    
     b.  20 of minder mensen. 
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Tekst 14 Paracetamol. 
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Lees tekst 14 Paracetamol en maak de vragen. 

1. Hoe moet je deze paracetamol innemen? 
a. Het is een drankje dat je moet drinken. 
b. Het zijn pillen die je moet doorslikken. 
c. Het is een pleister die je op je hand moet plakken. 

 

2. Jouw zusje is 10 jaar. Zij wil 5 pillen per dag. Is dat goed? 
a. Ja, zij mag 5 pillen per dag. 
b. Nee, zij mag maximaal 4 pillen per dag. 
c. Nee, zij mag maximaal een ½ pil per dag. 

 

3. Moet je nog iets anders lezen, voor je deze tabletten gaat gebruiken? 
a. Nee, je moet deze tekst goed lezen voor je de tabletten gaat gebruiken. 
b. Ja, er zit een briefje in het doosje. Deze bijsluiter moet je ook goed lezen.  

 

4. Hoe vaak per dag mag je maximaal een tablet nemen? 
a. 2 x per dag. 
b. 4 x per dag. 
c. 6 x per dag. 

 

5. Een kleuter van 5 jaar oud mag 6 maal per dag een tablet innemen 
a. Waar 
b. Niet waar. 
Dat weet ik, want………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

6. * Wat is goed? 
 

Spierpijn  a.  Gisteren heb ik hard gelopen, nu heb ik spierpijn. 
    b.  Gisteren heb ik televisie gekeken, nu heb ik spierpijn. 

Griep   a.  Mijn broertje heeft griep, hij heeft honger en dorst. 
    b.  Mijn broertje heeft griep, hij heeft koorts en spierpijn. 

De bijsluiter  a.  De bijsluiter zit in het doosje.   
    b.  De bijsluiter staat op het doosje. 

 

7. Deze tabletten moet je op een veilige plaats bewaren. Dat lees ik in de zin: ………… 
 

           ………………………………………………………………………………………………….. 
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Tekst 15 Naar de film. 
Van de website van bioscoop Pathé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen bij tekst 9 
Naar de film 
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Lees tekst 15 Naar de film en maak de vragen. 

 

1. Waar gaat de tekst over? 
a. De nieuwe musical van de Lion King. 
b. De films die je kunt zien in bioscoop Pathé. 
c. De prijzen van de films in de bioscoop. 

 

2. Op welke dag zijn deze films te zien in deze bioscoop? 
a. Zondag 28 juli. 
b. Zaterdag 27 juli. 
c. Zaterdag 10 augustus. 

 

3. Uit welke films kunnen we vandaag kiezen? 
a. Spider-Man en Far from home. 
b. Spider-Man, Toy Story 4, The Lion King en Huisdiergeheimen. 
c. The Lion King om 10.10 uur, om 13.00 uur en om 16.00 uur. 

 

4. Tot hoe laat duurt de laatste film van The Lion King? 
a. 18.13 uur. 
b. 12.23 uur. 
c. 13.09 uur. 
d. 10.10 uur. 

 

5. Ik moet tot 21.00 uur werken. Daarna wil ik naar de bioscoop. Naar welke film kan ik 
gaan? 
a. De Lion King. 
b. Spider-Man. 
c. Toy Story. 
d. Huisdiergeheimen. 

 

6. Waar kan ik deze tekst vinden? 
a. In een reclamefolder. 
b. Op internet. 
c. In een krant. 
d. Op een schoolbord. 

 

7. Welke bewering is waar? 
a. In 4 films wordt Engels gesproken. 
b. In 4 films wordt Nederlands gesproken. 
c. In 3 films wordt Engels gesproken. 
d. In 2 films wordt Nederlands gesproken. 
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Tekst 16 Knalfeest. 
 

Uitnodiging concert schoolband isK 
 

Op vrijdag 19 april is het langverwachte optreden van onze schoolband!  

Zij brengen hun nieuwe repertoire op de planken! 

 

Voorverkoop kaartjes: € 5,00. * 
Kaartjes aan de zaal: € 6,50 
Zaal open: vanaf 19.00 uur. 

Locatie: Schoolgebouw aan de Veldweg. 
 

Behalve de schoolband, zullen er ook 
optredens zijn van onze vioolsolist en 
schoolzanggroep ‘Best Nederlands’. 

 

Met medewerking van : Carolijn, Achmed D, Anwar, Juf Joke, Rebu, Leila, Helen en Ambu. 

We maken er weer een knalfeest van! 
 

*Voorverkoop kaartjes: In de kantine op dinsdagmiddag en donderdagmiddag. 
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Lees tekst 16 Knalfeest en maak de vragen. 

1. Welke optredens zijn er? 
a. De schoolband. 
b. Carolijn, Achmed D, Anwar, Juf Joke, Rebu, Leila, Helen en Ambu. 
c. De schoolband, een vioolsolist en de schoolzanggroep ‘Best Nederlands’. 

 

2. Welk liedje zal waarschijnlijk niet door Schoolzanggroep ‘Best Nederlands’ gezongen 
worden? 
a. Love is in the air. 
b. Liefde overwint alles. 
c. Liefde voor altijd. 
d. Geloof, hoop en liefde. 

 

3. Waarom worden er 2 prijzen genoemd (€ 5.00 en € 6,50)? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

 

4. Kan ik woensdagmiddag tickets kopen voor de voorstelling? 
a. Ja. 
b. Nee. 

 

5. Waarom gaat het een knalfeest worden? 
a. Er is vuurwerk. 
b. Het gaat een heel erg leuk feest worden. 
c. De viool gaat kapot, Dat geeft een knal. 

 

6. Begint de voorstelling om 19.00 uur? 
a. Ja, dan begint de schoolband. 
b. Nee, iedereen kan dan binnenkomen. 
c. Nee, dan is het afgelopen. 

 

7. Wat voor soort tekst is dit? 
a. Een brief. 
b. Een instructie. 
c. Een reclamefolder. 
d. Een uitnodiging. 
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Tekst 17 Een nieuw neefje. 
 

 

 

Lieve Sofie, 

Ik ben gebeld door Tante Aicha. De bevalling is begonnen.  

Ze is nog thuis, maar waarschijnlijk moeten we haar naar  

het ziekenhuis brengen.  

Papa en ik zijn nu naar haar toe, om te helpen. 

 

Wil jij zo ook komen?  

Dan kun je oppassen op Helen, zij is nog klein en oom en  

tante zijn straks druk met de nieuwe baby.  

Dat zou erg fijn zijn! 

In de koelkast ligt lasagne, wil je die meenemen?  

Dan doen we die bij Tante Aicha in de oven. 

Liefs, 

Mama 
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Lees tekst 17 Een nieuw neefje en maak de vragen. 

1. Wie gaat er vanavond koken? 
a. Tante Aicha. 
b. Sofie. 
c. Mama heeft al gekookt, het hoeft alleen nog warm gemaakt te worden. 
d. Papa. 

 

2. Wat is er met tante Aicha? 
a. Zij is zwanger. 
b. Zij gaat koken. 
c. Zij werkt in het ziekenhuis. 
 

3. Aan wie is dit briefje geschreven? 
a. Mama. 
b. Sofie. 
c. Tante Aicha. 
d. Helen. 

 

4. Wie heeft dit briefje geschreven? 
a. Sofie. 
b. Tante Aicha. 
c. Helen. 
d. Mama.  

 

5. Wat gaat Sofie de rest van de dag doen? 
a. Huiswerk maken bij tante Aicha. 
b. Naar het ziekenhuis. 
c. Op de nieuwe baby passen. 
d. Op Helen passen. 

 

6. Waar leest Sofie dit briefje? 
a. Thuis, het briefje ligt op tafel. 
b. Op school, het briefje hangt op het bord. 
c. Bij Tante Aicha, het briefje hangt aan de wieg van de baby. 
d. In het ziekenhuis, het briefje ligt op bed. 

 

7. Wat voor soort tekst is dit? 
a. Een verhaal over een baby. 
b. Een mail met informatie over Helen. 
c. Een brief met een vraag. 
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Tekst 18 Zwemmen. 

 

 

 

Tarieven zwembad  
Tarieven geldig van 1 januari tot en met 31 december  

Recreatiefzwemmen 

Tot 4 jaar € 1,--   

Enkel bad € 3,80   

11 badenkaart € 38,00* 1 jaar geldig 

25 badenkaart € 83,60* 2 jaar geldig 

  

Zwemlessen 

Leskaart maandag t/m vrijdag € 62,00 9 weken 

Leskaart zaterdag € 70,00 9 weken 

Leskaart kleine groepen € 62,00 7 weken 

Diplomazwemmen € 15,00   

Snelcursus zomer 2019*** € 536,30   

  

Gebruik kledingkluisje (gratis) € 0,50 Muntje komt retour 

  

* bij aanschaf eenmalig € 2,50 voor klantenpas 

** Alleen geldig op dinsdagavond. 

*** Afkoopregeling t/m het A diploma; geldig tijdens een vooraf vastgestelde periode. 
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Lees tekst 18 Zwemmen en maak de vragen. 

1. Je wilt gaan zwemmen. Hoe heet het zwembad? 
a. Sportcafé. 
b. Recreatief zwemmen. 
c. Sportcentrum De Helster. 
d. Aqua activiteiten. 

 

2. Hoeveel kost een 11 badenkaart? 
a. 3,80 euro. 
b. 38,00 euro. 
c. 62,00 euro. 

 

3. Een kledingkluisje kost 0,50 maar is toch gratis. Hoe kan dat? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 

4. * Wat is recreatief zwemmen? 
a. Je zwemt voor je plezier. 
b. Je moet minimaal 2 uur zwemmen. 
c. Je leert hoe je moet zwemmen. 

 

5. Hoe vaak mag je zwemmen met een 25 badenkaart? 
a. 11 keer zwemmen binnen een jaar. 
b. 25 keer zwemmen binnen 2 jaar. 
c. 25 keer zwemmen binnen 1 jaar. 
d. 2 keer zwemmen binnen 25 weken. 

 

6. Wat voor soort tekst is dit? 
a. Een instructie. 
b. Een mail. 
c. Een schema. 
d. Een brief. 

 

7. Zwemles op zaterdag is duurder dan zwemles op een doordeweekse dag. 
a. Waar. 
b. Niet waar. 
Dat weet ik, want ………………………………………………………………… 

 

8. Zwemles in een grote groep is goedkoper dan zwemles in een kleine groep. 
a. Waar. 
b. Niet waar.  
Dat weet ik, want ……………………………………………………………………… 
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Tekst 19 Aanbieding. 
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Lees tekst 19 Aanbieding en maak de vragen. 

1. Waar komt tekst 19 Aanbieding vandaan, denk je? 
a. De folder van een supermarkt. 
b. De website van een supermarkt. 
c. Een poster bij de supermarkt. 

 

2. Hoeveel flessen of blikjes neem je minimaal  
mee naar huis bij deze aanbieding? 
a. 1. 
b. 3. 
c. 4. 

 

3. Bekijk de kassabon. Hoeveel heb je  
bespaard met het kopen van je frisdrank? 
a. € 2,09. 
b. € 3.92. 
c. € 6,52. 
d. € 18,38. 

 

4. Bekijk de kassabon. Hoe heet 
de winkel waar de flessen  
frisdrank zijn gekocht? 
a. Lidl. 
b. Jumbo. 
c. Albert Heijn. 
d. Aldi. 

 

5. Bekijk de kassabon. Wat zijn de 
 openingstijden op zondag? 
a. Van 8.00 uur tot 20.00 uur. 
b. Van 10.00 uur tot 18.00 uur. 
c. 0481- 438240. 
d. Om 11.36 uur op 27-7-2019. 

 
6. Bekijk de kassabon. Welke broodbeleg is er gekocht?  

a. Kaas en worst. 
b. Pindakaas en hagelslag. 
c. Teisseire limo en hagelslag. 
d. Fanta en Lipton Tea. 

 

7. * Wat is goed? 
Aanbieding  a.  De cola is gratis.     

    b.  De cola is goedkoper. 

Het is mogelijk a.  Het kan niet.      
    b.  Het kan wel. 
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Tekst 20 Wat is belangrijker dan het weer in Nederland? 
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Lees tekst 20 Wat is belangrijker dan het weer in Nederland? en maak de vragen. 

1. Waar hoort dit weerbericht  bij? 
a. Heel Nederland. 
b. Amsterdam. 
c. Utrecht. 
d. Mijn woonplaats. 

 

2. Hoe warm is het nu en hoe warm wordt het vannacht? 
a. Nu 0 mm en vannacht 15 graden Celsius. 
b. Nu 21 graden Celsius en vannacht 15 graden Celsius. 
c. Nu 20 graden Celsius en vannacht 25 graden Celsius. 

 

3. Is het morgen warmer of kouder dan nu? 
a. Warmer. 
b. Kouder. 

 

4. Wat is morgen het warmste moment van de dag? 
a. De nacht. 
b. De ochtend. 
c. De middag. 

 

5. We willen voor morgen een voetbalwedstrijdje plannen. Het voetbalveld is buiten. 
Wanneer kunnen we dat het beste doen? 
a. ’s Morgens. 
b. ’s Middags. 
c. Niet morgen, want het gaat morgen regenen. 
d. Het maakt niet uit, want het blijft droog. 

 

6. Het weerbericht wordt het beste samengevat in de volgende zin: 
a. Het is nu slecht weer en morgen nog slechter. 
b. Het is nu droog weer en morgen ook. 
c. Het is nu mooi weer, maar morgen gaat het stormen. 

 

7. * Welke woorden horen bij tekst 20? 
a. Weerbericht, weersverwachting, graden, neerslag. 
b. Weersverwachting, middag, vriezen, regenen. 
c. Weerbericht, wind, zonnig, winter. 

 

8. Morgenochtend is er meer kans op zon dan morgenmiddag. 
a. Waar. 
b. Niet waar. 
Dat weet ik, want ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 
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