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1  Lees de zinnen.
Is het een feit of een mening?
Kruis aan.

Brandweerman is het leukste beroep ter wereld.  feit  mening

De postbode brengt post rond.  feit   mening

Om dokter te worden, moet je lang studeren.  feit  mening

Die bakker heeft de lekkerste koeken van het dorp.  feit   mening

Tekst 1
Lees de tekst.

✂

Waar denk je aan bij politie?
Aan agenten op straat?
Lopend, op de fiets, of in een politiewagen?
Het klopt dat de politie toezicht houdt op straat.
Maar de politie is overal.
Te land, ter zee en in de lucht.
De politie in de lucht ziet alles: vieze olie op het water,
afval dat in een gracht gedumpt wordt,
auto’s die te hard rijden.
De politie ter zee houdt controle op schepen.
En dan is er nog de politie te paard.
Zij rijden rond op de plaatsen waar geen politiewagen kan komen.
In de duinen, op het strand, bij demonstraties
en grote feesten in de stad.
De politie is er om de orde en de rust te bewaken
en om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de wet houdt.
De politie doet dat door goed op te letten.
Maar de politie kan ook gebeld worden:
bij een auto-ongeluk, bij ruzies of 
als er ergens ingebroken is.
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2  Wat is het onderwerp van de tekst?

 overal politie  politiepaarden  politiewagens

Welke woorden uit de tekst gaan echt over het onderwerp?
Zet vier kruisjes.

 olie  te land, ter zee, in de lucht

 de rust bewaken  te paard

 feesten  de wet

3  Hoe zou jij de tekst kort navertellen? Kruis aan.

 De politie is overal; te land, ter zee, in de lucht en zelfs te paard. Zij houden toezicht en bewa-
ken de orde en de rust. Dat doen ze door goed op te letten. Soms worden zij ook gebeld. 

 De politie houdt toezicht op het land, op de zee en in de lucht. Ze kunnen ook paardrijden.

 De politie houdt toezicht. Dat doen ze door goed op te letten. Als ze niet goed opletten, wor-
den ze opgebeld. 

4  Wat staat er in de tekst? Kruis aan.

 vooral feiten  vooral een mening  een leuk verhaal

Wat voor tekst is dit? Kruis aan.

 een informatietekst
 een meningtekst

 een verhaaltekst

5  Wat is de bedoeling van de schrijver? Kruis aan.

 Hij wil duidelijke informatie over het onderwerp geven.

 Hij wil zijn mening over het onderwerp geven.

 Hij wil een leuk verhaal over het onderwerp vertellen.

Wat vind jij? Is de schrijver gelukt in zijn bedoeling? Kruis aan.

 ja  nee
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6  Wat voor tekst is dit? Kruis aan.

 een informatietekst  een meningtekst  een verhaaltekst

7  Wat is de bedoeling van de schrijver? Kruis aan.

 Hij wil informatie geven over het boekenmuseum.

 Hij wil dat je naar het boekenmuseum komt.

 Hij wil zijn mening geven over het boekenmuseum.

 Hij wil een leuk verhaal vertellen over een klas die naar het boekenmuseum gaat.

Tekst 2
Lees de tekst.
Het is het begin van een langere tekst.

‘Luister,’ zei meester Tom.
‘Jullie hebben nu allemaal een boek van een bekende 
schrijver. 
Maar in het boekenmuseum zijn er nog veel meer. 
Daar hebben ze allerlei soorten boeken.
Sommige boeken gaan over vroeger, bijvoorbeeld over 
de oorlog.
Er zijn niet alleen boeken van bekende schrijvers, maar 
ook voorwerpen die bij hen passen.
Zoals de leesbril of de pen van een beroemde schrijver.
Of een oude typmachine. 
Op dit moment is er een tentoonstelling over Roald 
Dahl.
En daar gaan wij naartoe.’
‘Spannend!’ zeiden ze.
‘Inderdaad,’ zei meester Tom.
‘Maar het allerspannendste is de speurtocht die we 
door het museum gaan maken.’
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✂

8  Wat is de bedoeling van de schrijver? Schrijf op.

 

9  Waar vind je deze tekst terug? Kruis aan.
 

 in een informatieboek

 in een leesboek

 in een kookboek

 in een krant

Welke mening past het beste bij de jouwe? 

Is de schrijver dan gelukt in zijn bedoeling, denk je? 

 ja  nee

Tekst 3
Lees de tekst.

Jim

Ik kan niet wachten 
om verder te lezen!

Ik vind het een saai verhaal en wil 
liever iets anders lezen.

Sara

Gelukskoekjes

Voor 30 koekjes heb je nodig:

- 30 kleine papiertjes

- 3 eiwitten

- 60 gram poedersuiker

- 45 gram boter

- 60 gram bloem

Dit moet je doen:

Schrijf op de papiertjes een voorspelling.

Verwarm de oven voor op 180 graden.
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10 Wat staat er in de tekst? Kruis aan.

 vooral feiten

 vooral een mening

 een leuk verhaal

Wat voor tekst is het? Schrijf op.

 

Beschermde dieren

Sommige dieren zijn bedreigd.
Dat wil zeggen dat er niet zo veel dieren meer van bestaan.Daarom worden ze beschermd.

 * Dat vind ik goed.
Beschermde dieren mag je niet vangen 
of doden.
Maar sommige mensen trekken zich 
daar niets van aan.
Zo wordt er nog altijd gejaagd op 
walvissen en gorilla’s.
Dat vind ik heel erg.

** Stel je voor dat ze zouden uitsterven!

Dat wil zeggen dat er niet zo veel dieren meer van bestaan.
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