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Begrijpend lezen

Nu in het theater: Nora
Een krachtig verhaal

Nora is een meisje dat ernstig ziek is. Ze is zelfs zo ziek dat ze 
niet meer naar school kan. Haar beste vrienden Joke, Ruud en 
Chris komen vaak bij haar langs. De drie vrienden proberen er 
voor Nora te zijn. Ondertussen hebben ze zelf ook een aantal 
problemen. Zo moet Ruud van zijn vader de beste voetballer 
ooit worden. Joke heeft altijd ruzie met haar oudere zus. Chris 
wordt met de dag stiller en haalt steeds slechtere cijfers op 
school.

Dit indrukwekkende verhaal wordt verteld in een prachtige  
uitvoering. De acteurs zetten elke keer weer een geweldige 
show neer. Kom ook een kijkje nemen in de levens van deze 
vier jonge vrienden. Ontdek hoe sterk vriendschap kan zijn.

Waar gaat deze tekst over?

 £ over een film
 £ over een toneelstuk
 £ over een leesboek
 £ over een droom

 
Lees: Dit indrukwekkende ... neer. (r. 11-13) 
Wat vindt de schrijver van de uitvoering?

 £ teleurstellend
 £ langdradig
 £ geweldig
 £ middelmatig

 

Welke zin past het best bij deze tekst?

 £ Nora en haar vrienden gaan door een moeilijke tijd.
 £ Nora en haar vrienden maken samen leuke dingen mee.
 £ De vrienden van Nora laten haar in de steek.
 £ Ruud heeft het grootste probleem van iedereen.
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De fabriek

Mijn broertje is nog een baby,
maar nu al een lieve schat.
Mama wiegt hem heen en weer
of neemt hem mee naar de stad.
Om de paar uur moet hij drinken,
daarna gaat hij poepen en plassen.
Soms is hij helemaal vies,
dan moet je hem goed wassen.
Heeft hij net een schone luier om,
begint het gekrijs alweer ...
Hij heeft enorm veel honger.
‘Ik kom eraan, kleine heer!’
Net zoals in een fabriek,
gaat het de hele dag door.
Soms ben ik het wel zat,
al is het een leuk kereltje, hoor!

De titel van deze tekst is: De fabriek 
Waarom vergelijkt de schrijver de baby met een fabriek? 

 £ Omdat de baby in een groot gebouw is gemaakt.
 £ Omdat de baby elke keer weer hetzelfde doet.
 £ Omdat de baby veel spullen maakt.
 £ Omdat de baby al heel veel dingen kan.

 
 
Lees: ‘Ik kom ... heer!’ (r. 13)
Wie wordt bedoeld met de kleine heer?

 £ het flesje melk
 £ de grotere broer of zus
 £ de baby
 £ de vader 

Wie is de ik-persoon? 

 £ de moeder van de baby
 £ de grote broer of zus van de baby
 £ de oma van de baby
 £ het nichtje of neefje van de baby

 

1

 
 
 
 

2

3

Begrijpend lezen | De fabriek

1

2
3
4 
5
6
7
8
9 

10
11
12
13
14
15
16
17



16

Schrijven met tekeningen

Nuwa zit in de klas en let heel erg goed op. Ze krijgt schrijfles en dat is best wel 
lastig in China. Daar schrijven ze namelijk geen letters die samen een woord 
vormen. Nee, in China schrijven ze met tekens. Die tekens worden ook wel 
karakters genoemd. Die karakters zijn eigenlijk allemaal kleine tekeningen. 
Ze worden elk in een apart hokje gezet. Bij ieder karakter hoort een deel van  
een woord.

De juf legt uit hoe je het woord ‘weg’ schrijft in het Chinees. Dat karakter is 
moeilijk, want het lijkt niet op een weg. Het karakter bestaat juist uit heel veel 
kleine tekentjes bij elkaar. Nuwa zucht en staart naar het bord. De juf is heel 
streng, dus ze zorgt er wel voor dat ze blijft opletten. Nuwa weet dat ze nog  
duizenden karakters moet leren. Daarom leert ze nog steeds schrijven, ook al 
is ze al acht jaar oud. Ze moet namelijk voor elk woord een of meer nieuwe 
karakters leren schrijven. Die moet ze dus heel vaak oefenen om ze te onthouden. 
Hoelang zal het duren tot ik eindelijk alles kan schrijven? vraagt Nuwa zich af. Dat 
zegt ze natuurlijk niet hardop, want de juf mag haar niet horen.

Nuwa denkt aan haar Nederlandse vriendin Carlijn. Ze hebben elkaar vorig jaar 
op vakantie ontmoet. Ze zijn leeftijdsgenootjes en konden het goed met elkaar 
vinden. Helaas moesten ze na een tijdje allebei weer terug naar hun eigen huis, 
ver van elkaar vandaan. Carlijn vertelde Nuwa wat zij leerde op school. Zo kwam 
Nuwa erachter dat Carlijn al goed kan lezen en schrijven. Dat komt doordat 
de Nederlandse taal heel anders is dan de Chinese. Woonde ik ook maar in 
Nederland, dan hoefde ik maar 26 tekeningen te kennen, denkt Nuwa. En ze 
zucht nog een keer.

Lees Ze krijgt ... China. (r. 2 en 3)
Wat is lastig in China?

 £ Het leren praten in het Chinees.
 £ De letters leren schrijven van het alfabet.
 £ Het leren schrijven van Chinese tekens.
 £ Het inkleuren van een mooie tekening.

Lees: Daar schrijven ... woord. (r. 3-7)
Wat doet de schrijver in dit stukje? 

 £ Hij geeft voorbeelden.
 £ Hij vertelt een verhaal.
 £ Hij geeft een samenvatting.
 £ Hij legt iets uit.
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Wat lees je precies als je een Chinees karakter leest? 

 £ een deel van een woord
 £ een deel van een verhaal
 £ een deel van een zin
 £ een deel van een boek

Wat vindt Nuwa van de schrijfles? 

 £ verrassend
 £ ingewikkeld
 £ plezierig
 £ gemakkelijk

 
 
Lees: Ze zijn ... vinden. (r. 18 en 19) 
Wat betekent leeftijdsgenootjes?

 £ Dat er een groot verschil is in leeftijd.
 £ Dat ze het goed met elkaar konden vinden.
 £ Dat je ongeveer dezelfde leeftijd hebt.
 £ Dat ze genieten van hun leeftijd.

Lees: Woonde ik ... Nuwa. (r. 22 en 23) 
Wat bedoelt Nuwa hier met 26 tekeningen?

 £ woorden
 £ figuurtjes
 £ letters
 £ sommen

 
 
Lees: En ze ... keer. (r. 23 en 24) 
Waarom zucht Nuwa nog een keer?

 £ Omdat ze haar Nederlandse vriendin Carlijn mist.
 £ Omdat ze weer op vakantie wil naar Nederland.
 £ Omdat ze nog heel veel karakters moet leren.
 £ Omdat de Nederlandse taal anders is dan de Chinese.

Waar speelt dit verhaal zich af?

 £ op een basisschool in Nederland
 £ op een universiteit in China
 £ in een restaurant in Nederland
 £ op een basisschool in China
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Koffie van poep

Wist je dat koffie een van de meest gedronken warme drankjes ter wereld is? 
Bijna een derde van de wereldbevolking drinkt koffie. Dat zijn ongeveer 2,5 
miljard mensen! Nederlanders drinken ongeveer twee en een halve kop per dag.

Het begin van koffie
Koffie wordt gemaakt van koffiebonen. Eigenlijk zijn dit de pitten van koffiebessen.
     1      achterhalen waar koffie nu echt vandaan komt. Koffie werd waarschijnlijk 
in de zesde eeuw al gedronken in Afrika. Nu – eeuwen later – wordt het over de 
hele wereld gedronken.

Kopi loewak
Net als bij andere dingen, zoeken mensen bij het maken van koffie ook de grenzen 
op. Wist je dat de duurste koffie ter wereld      2     is? Ik hoor je al denken: poep en
koffie, bah! Daar heb je toch geen geld voor over? Toch zijn er veel mensen die 
dat wel hebben. De bekendste poepkoffie is Indonesisch en heet kopi loewak.  
Het woord ‘kopi’ betekent koffie en ‘loewak’ is de naam van de civetkat.

     3      
Voordat de koffiebessen tot koffiebonen worden gebrand, leggen ze een lange 
reis af. Eerst eet de civetkat de bessen van een koffieplant op. Na een poosje 
moet de kat poepen. In de poep van deze kat zitten de pitten van de bessen. 
Mensen gaan      4      op zoek naar deze poep. Ze halen de pitten met de hand uit 
de poep. Dan worden de pitten gewassen en gekookt en tot slot worden de pitten 
licht geroosterd en gemalen. Je kopje koffie kan nu gezet en gedronken worden. 
Maar je betaalt er wel een      5      prijs voor. Koffie van de wilde civetkat kost ruim 
5.000 euro per kilo.

Gevangen door boeren 
Helaas worden civetkatten gevangen door boeren. Deze boeren zorgen      6      
goed voor de katten. Ze sluiten ze op in te kleine hokken. De katten krijgen dan 
alleen maar koffiebessen te eten. Voor deze koffie betaal je nog steeds veel geld. 
Een kilo kost ongeveer tussen de 200 en 600 euro. Zou jij het nog willen drinken, 
nu je dit weet?

 
 
Wat past het best op plaats 1?

 £ Het is lastig te
 £ Sommige mensen willen niet
 £ Je mag nooit
 £ Het is makkelijk te
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