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Begrijpend lezen

Winkelen met winst

Linda zet haar tassen op de grond neer.
‘Vertel, wat heb je allemaal gekocht?’ vraagt Lisette nieuwsgierig.
‘Best wel wat leuke dingen en ik heb zelfs nog wat kleedgeld over’, zegt Linda.
Ze haalt een T-shirt uit een tas en houdt die omhoog.
‘Kijk, deze is heel gaaf met die roze glitters verspreid over het T-shirt.’
‘Wauw, die is inderdaad mooi! Mag ik het van je overkopen?’ vraagt Lisette.
‘Tuurlijk! Wat heb je ervoor over?’
‘Vind je 15 euro goed?’ 
‘Akkoord!’ en Lisette geeft 15 euro aan Linda. Daarna pakt ze het T-shirt uit Linda’s 
handen. Wanneer ze het prijskaartje bekijkt, valt haar mond open van verbazing.
Geschrokken kijkt Lisette haar zus aan. Ze voelt zich behoorlijk in de maling 
genomen. 

Lees: ‘Vind je ... goed?’ (r. 9)
Wat doet Lisette hier? 

 £ Ze maakt reclame.
 £ Ze geeft raad.
 £ Ze doet een bod.
 £ Ze maakt een grapje.

 
Lees: Wanneer ze ... genomen. (r. 11-13)
Wat blijkt uit dit stukje?

 £ Dat Lisette haar zus nooit meer moet vertrouwen.
 £ Dat Linda winst heeft gemaakt op de verkoop van het T-shirt.
 £ Dat Linda iets aardigs heeft gedaan voor Lisette.
 £ Dat Lisette voor het T-shirt te weinig heeft betaald.

 
Wat past het best bij Linda?

 £ betrouwbaar
 £ behulpzaam
 £ gewiekst
 £ geïrriteerd
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Het gezonken eiland

Een legende is een oud verhaal waarvan niet zeker is of het echt is gebeurd. Al 
eeuwenlang gaat er een legende rond over Atlantis, het gezonken eiland. 

In de tijd van de oude Grieken leefde Plato. Plato was een filosoof. Dat betekent 
dat hij elke dag zocht naar meer wijsheid. Hij wilde zoveel mogelijk weten over 
het leven. Op een dag hoorde Plato over het gezonken eiland Atlantis. Hij vond 
dit zo interessant dat hij er van alles over wilde weten. Alles wat Plato over 
Atlantis hoorde, schreef hij op. Plato was de eerste persoon die over Atlantis 
schreef. Zo heeft hij tot in de kleinste details opgeschreven hoe dit eiland eruit 
zou hebben gezien. Doordat hij dit heeft gedaan, kunnen wij nu nog steeds zijn 
ontdekkingen teruglezen. Als Plato zijn ontdekkingen niet had opgeschreven, 
was het verhaal over Atlantis zeer waarschijnlijk verloren gegaan. 

Plato beschrijft Atlantis als een heel mooi eiland. Het eiland bood de bewoners 
alles wat ze nodig hadden. De mensen die op Atlantis woonden, waren heel 
rijk. Het ontbrak hen aan niets. Na een tijdje werden de bewoners van Atlantis  
ontevreden. Ze waren toen niet meer blij met wat ze hadden. Ze wilden meer, 
meer en nog eens meer. Hun belangrijkste god was Zeus. Volgens de legende 
zou Zeus het niet leuk hebben gevonden dat zijn volk zo gretig was geworden. 
Daarom verwoestte Zeus het eiland en liet Atlantis zinken naar de bodem van de 
Atlantische Oceaan.

Veel mensen willen weten of Atlantis echt heeft bestaan. Er zijn al veel 
onderzoeken geweest. Wetenschappers hebben de hele Atlantische Oceaan 
doorzocht, maar hebben nergens resten van het gezonken eiland gevonden. 
Ook op het vaste land zijn er geen sporen aangetroffen. Niemand kan dus met 
zekerheid zeggen of Atlantis echt heeft bestaan. Wat denk jij? Geloof jij dat het 
een legende is of een waargebeurd verhaal? 

Lees: Plato was een filosoof. (r. 4) 
Wat was Plato?

 £ een koning
 £ een denker
 £ een kapitein
 £ een leugenaar

Lees: Op een ... gezien. (r. 6-10)
Welke zin past het best bij dit stukje?

 £ Het was een goed idee van Plato om alles op te schrijven over Atlantis.
 £ Het was niet zo slim van Plato om alles op te schrijven over Atlantis.
 £ Plato heeft een mooi verhaal verzonnen en opgeschreven.
 £ Plato geloofde niet dat Atlantis echt heeft bestaan.
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Lees: Na een ... meer. (r. 15-17)
Welk woord past het best bij dit stukje?

 £ jaloers
 £ hebberig
 £ gemeen
 £ ijdel

Lees: Hun belangrijkste ... Atlantische Oceaan. (r. 17-20)
Wat past het best bij dit stukje?

 £ de ondergang van Atlantis
 £ Zeus de Vriendelijke
 £ de Griekse goden
 £ het leven op Atlantis

 
 
Lees: Wat denk ... verhaal? (r. 25 en 26)
Wat doet de schrijver hier?

 £ Hij wil je overtuigen van zijn mening.
 £ Hij vraagt om jouw hulp.
 £ Hij wil je overhalen actie te ondernemen.
 £ Hij vraagt naar jouw mening.

Waar gaat deze tekst vooral over?

 £ over het leven van Plato
 £ over de Oude Grieken en hun goden
 £ over de legende van Atlantis
 £ over de onderzoeken naar Atlantis

 
 
Wat voor soort tekst is dit?

 £ een legende
 £ een gedicht
 £ een verhaal
 £ een weettekst
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Steun de dierenambulance

De dierenambulance is er onder andere voor zieke en gewonde dieren. Soms 
vangen ze ook een dier dat      1     . Als ze de eigenaar kunnen vinden, brengen ze 
het dier weer terug naar hem. De dierenambulance helpt alle dieren; groot en 
klein. Het maakt voor de vrijwilligers niet uit of een dier wild of tam is. 

Zonder de vrijwilligers zou de dierenambulance niet kunnen bestaan. Niet 
alleen overdag, maar ook ’s avonds en ’s nachts staan zij klaar om dieren te 
helpen. De vrijwilligers werken hard en krijgen daar niet voor betaald. Waarom 
deze mensen toch dit werk doen? Omdat      2     !

Om zoveel mogelijk dieren te kunnen helpen, zijn er allerlei spullen nodig. 
Die spullen zijn erg duur. Daarom heeft de dierenambulance sponsors nodig. 
Al voor een euro per maand kun je jouw steentje bijdragen en de
dierenambulance helpen. Vraag de gratis folder aan      3     . Daarin staat ook  
hoe je geld kunt doneren.

Wat past het best op plaats 1?

 £ erg ziek is geworden
 £ in het asiel zit
 £ is weggelopen van huis
 £ eenzaam is

 
 
 Wat past het best op plaats 2?

 £ het echte dierenvrienden zijn
 £ zij geen andere werk kunnen vinden
 £ zij dat moeten van hun ouders
 £ dieren niet leuk vinden

 
 
Wat past het best op plaats 3? 

 £ voor minder overlast van muizen
 £ als je een hondenschool zoekt
 £ als je bang bent voor dieren
 £ voor meer informatie
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