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Begrijpend lezen

Konijnenvoer te koop!

Mijn konijn Snoepie is te dik. Daarom moet hij afvallen van de dierenarts. 
Snoepie volgt nu een dieet van sla en wortelen. Nog niet zo lang geleden heb ik 
een zak konijnenvoer gekocht. Het was een zak van 5 kilo en hij zit nog bijna
helemaal vol. Ik heb er maar een paar bakjes uitgehaald. Dat voer mag Snoepie 
dus niet meer hebben. Wie wil de zak konijnenvoer van mij overnemen? Ik wil er 
graag 6 euro voor, want hij heeft mij 10 euro gekost. Ik wil de zak ook wel ruilen 
tegen een krop sla en 5 kilo wortelen.

Heb je interesse? Bel me dan even om te overleggen wanneer en waar je de zak 
kunt ophalen. Als je het leuk vindt, mag je Snoepie dan ook even knuffelen. 

Welke zin zegt het best waar deze tekst over gaat?

 £ de zin: Mijn konijn ... dik. (r. 2)
 £ de zin: Het was ... vol. (r. 4 en 5)
 £ de zin: Wie wil ... overnemen? (r. 6)
 £ de zin: Bel me ... ophalen. (r. 9 en 10)

 
De ik-persoon vergeet belangrijke informatie in deze tekst.
Welke informatie is dat?

 £ Wanneer hij het voer precies heeft gekocht.
 £ Waar je het voer kunt afhalen of ruilen.
 £ Het telefoonnummer waarop je kunt bellen.
 £ Wanneer je het voer kunt afhalen of ruilen.

Wat voor soort tekst is dit?

 £ een verslag
 £ een oproep
 £ een raadsel
 £ een nieuwsbericht
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Gezocht: wollen poppenkleertjes

Mijn papegaai was laatst erg ziek. Hij had prachtige veren; groen en blauw.  
Helaas is hij door de ziekte helemaal kaal geworden. Sindsdien zit hij te trillen op 
zijn stok, zo koud heeft hij het! Nu kan ik hem nog af en toe buiten in het zonnetje 
zetten. Voor je het weet, is het alweer winter en dan zal hij het echt koud krijgen. 
Daarom ben ik alvast op zoek naar poppenkleertjes. Het liefst van wol, want wol 
is lekker warm. Wie heeft er nog wat liggen? Een mutsje, truitje of broekje? Het 
maakt niet uit hoe het eruitziet. Echt alles is welkom. Koppie Krauw zal je heel 
erg dankbaar zijn!

Lees: Nu kan ... zetten. (r. 4 en 5) 
Waarom doet de ik-persoon dit?

 £ Omdat het goed is om af en toe naar buiten te gaan.
 £ Omdat de papegaai zich dan kan opwarmen.
 £ Omdat een papegaai af en toe moet kunnen vliegen.
 £ Omdat het saai is om altijd binnen te zitten.

  

Waar gaat deze tekst over?

Over iemand die ...
 £ kleren zoekt voor zijn poppen.
 £ nieuwe veren zoekt voor zijn vogel.
 £ kleren zoekt voor zijn huisdier.
 £ kleren zoekt voor zichzelf. 

Lees: Koppie Krauw ... zijn! (r. 8 en 9) 
Wie of wat is Koppie Krauw?

 £ de papegaai
 £ de schrijver van deze tekst
 £ de ziekte van de papegaai
 £ een pop
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Dieren naar de dokter

Een huisdier is meestal een belangrijk deel van het gezin. Jij bent 
verantwoordelijk voor jouw dier. Je wilt dat hem niets overkomt. Als jouw 
huisdier toch ziek wordt of een ongeluk krijgt, ga je ermee naar de dierenarts.  
Die kan jouw dier dan vaak weer beter maken. Je gaat ook naar de dierenarts 
voor andere dingen. Zoals voor een inenting, gebitsverzorging, nagels bijknippen 
of gewoon voor een controle.

De dierenkliniek
Meestal werken in een dierenkliniek meerdere assistenten en artsen. Je kunt 
niet zomaar binnenlopen met je huisdier. Je maakt eerst een afspraak. Als je de 
kliniek binnenkomt, meld je je eerst bij de assistent. Die vertelt de dierenarts dat 
je er bent met jouw dier. Intussen neem je plaats in de wachtkamer. Daar wacht 
je tot de arts je roept. Hij neemt jouw huisdier mee naar de behandelkamer. Daar 
gaat de dierenarts jouw huisdier onderzoeken of behandelen. Hij overlegt eerst 
met jou, voordat hij iets gaat doen. 

Informatie over jouw huisdier
In een computer wordt alles over jouw huisdier 
bijgehouden. Zo kan de dierenarts snel zien wat 
er eerder met jouw huisdier is gebeurd. Hij weet 
bijvoorbeeld welke inentingen jouw dier heeft 
gehad en of hij al eens eerder ziek was geweest.

Dierenarts worden
Lijkt het beroep van dierenarts jou wel wat? 
Dan moet je een studie van zes jaar volgen. In 
Nederland kan dat alleen aan de universiteit in 
Utrecht. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Daarom wordt geloot wie wel en wie 
niet de studie mag doen. Als je hoge cijfers hebt 
gehaald op school, maak je meer kans. Goed je 
best doen, dus!

In welke zin of zinnen staat wat een dierenarts 
doet?

 £ In: Een huisdier ... overkomt. (r. 2 en 3)
 £ In: Meestal werken ... afspraak. (r. 9 en 10)
 £ In: Die vertelt ... dier. (r. 11 en 12)
 £ In: Hij neemt ... doen. (r. 13-15)
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Lees: Als jouw ... dierenarts. (r. 3 en 4)
Waarom doen mensen dit?

 £ Omdat de dierenarts veel van ongelukken af weet.
 £ Zodat de dierenarts op het dier kan passen.
 £ Zodat de dierenarts het dier kan helpen.
 £ Omdat de dierenarts lief is voor dieren. 

 
 
Lees: Meestal werken ... dier. (r. 9-12)
Wat doet de assistent van de dierenarts?

 £ De assistent onderzoekt dieren.
 £ De assistent behandelt dieren.
 £ De assistent geneest dieren.
 £ De assistent helpt de dierenarts. 

 
 
Lees: In een ... bijgehouden. (r. 17 en 18)
Wat is hiervoor de belangrijkste reden?

 £ Dat de dierenarts snel kan zien welke artsen ziek zijn. 
 £ Dat de dierenarts snel alle gegevens kan terugvinden.
 £ Dat de dierenarts snel weetjes over dieren kan vinden.
 £ Dat de dierenartsen met elkaar spelletjes kunnen spelen.

  
 
Waar kun je in Nederland de opleiding tot dierenarts volgen?

 £ op de middelbare school
 £ in Amsterdam
 £ in heel Nederland
 £ in Utrecht

 
 
Lees: Er zijn ... doen. (r. 26 - 28)
Wie mogen de opleiding tot dierenarts volgen?

 £ Studenten met hoge cijfers.
 £ Mensen die al een assistent van de dierenarts zijn.
 £ Studenten die worden uitgeloot.
 £ Studenten die in Utrecht wonen en hoge cijfers hebben.

Voor wie is deze tekst vooral geschreven?

 £ voor leerkrachten
 £ voor dierenartsen
 £ voor kinderen
 £ voor huisdieren
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School voor slechtziende en blinde kinderen

Slechtziende en blinde kinderen gaan naar een      1     . Zo’n school houdt er heel 
goed rekening mee dat de kinderen slecht zien of zelfs blind zijn.  
 
Het schoolgebouw 
Dat de kinderen slecht zien of blind zijn, kun je al zien als je de school inloopt. De 
gangen zijn      2     . Zo hebben de kinderen alle ruimte en kunnen ze zich nergens 
aan stoten. Bij de deuren ligt een iets andere vloer dan in de rest van de gang of 
in een lokaal. Zo weet een blind kind waar de deuren zijn. Aan de muren zit een 
leuning. Daaraan kunnen kinderen zich vasthouden als zij in de gang lopen. Zo 
zijn er in het gebouw wel meer dingen die je niet in een andere school ziet. 

Leren lezen en schrijven 
De kleuters leren veel vormen herkennen      3     . Zo wordt het voor hen  
makkelijker om later braille te leren. Braille is het alfabet, maar dan in puntjes. 
Elke letter en elk cijfer heeft een eigen patroon van puntjes. Die puntjes worden 
in het papier gedrukt. Daardoor kun je de puntjes voelen met je vingers. Als je het 
patroon van elke letter weet, kun je met braille lezen en schrijven. Dat schrijven 
doe je met een speciale schrijfmachine voor braille.

Speciale rekenmachine 
Op de blindenschool leren kinderen niet alleen lezen en schrijven. Ze krijgen er 
alle vakken die je op een andere school ook krijgt. De kinderen gymmen,  
knutselen en      4     . Dat doen ze met een speciale rekenmachine voor blinden  
en slechtzienden. Op de toetsen zit ook het brailleschrift. Daardoor weten de  
kinderen precies wat ze moeten typen om een rekensom te maken. 

Eigenlijk lijkt een blindenschool dus heel erg op de      5     . Alleen zijn het gebouw 
en de lessen aangepast voor blinden en slechtzienden.
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