
2.2 Leestekens   

Lees de tekst hieronder. 
Er staan geen leestekens: geen hoofdletters, geen punten en geen komma’s in het verhaal.

Plaats leestekens. Schrijf elke zin op een nieuwe regel.
Let op: elke zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt.
Controleer jouw tekst in je groepje. Welk groepje maakt de minste fouten?

in Nederland zijn er zijn vier seizoenen we noemen ze de zomer de herfst de winter en de lente in 
de zomer is het warm maar in de winter is het koud op de antillen hebben we het orkaanseizoen 
in het orkaanseizoen regent het veel

 

 

 

 

3.2 Hoe ziet een orkaan eruit?  

Lees de tekst en zet de namen van de onderdelen op de goede plek.
Kies uit: het oog – de muur – de regenbanden

Een orkaan heeft verschillende onderdelen: het oog, de muur en de regenbanden. 
Het oog van de orkaan zit in het midden van de orkaan. Het oog is meestal 30 tot 65 kilometer 
breed maar kan ook wel 200 kilometer breed zijn. Het weer in het oog is rustig. Er is weinig wind.
Om het oog heen is de muur. Hier is de wind het zwaarst. In de muur zijn onweersbuien.
Als de rand van het oog het eiland raakt, is er grote schade.
Achter de muur liggen de regenbanden. De wind is hier minder sterk. Er zijn zware regenbuien.
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3.3 Orkanen 

Kijk naar de afbeelding en lees de tekst. 

Op de Cariben spreken we over ‘orkanen’.
Een tyfoon en een cycloon zijn ook orkanen.
De plaats bepaalt welk woord we gebruiken. Weet jij in 
welke oceanen we de verschillende woorden gebruiken?

1.  Het Caribisch gebied en Amerika: 

2.  Indische Oceaan: 

3.  Stille Oceaan:  

5.2 De winter is heel dichtbij 

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

In het noorden van Nederland blijven vandaag alle scholen dicht. Niemand hoeft naar school. 

Ook mogen de mensen thuisblijven van hun werk. Het KNMI heeft voor de provincies Groningen,  

Friesland en Drenthe code rood afgekondigd. Code rood is het hoogste weeralarm. De oorzaak  

van de gevaarlijke situatie is niet de sneeuw of de hagel. Ook niet de storm. De oorzaak is de ijzel.  

IJzel is regen die bevriest. Bevroren regen dus. Door de ijzel zijn de wegen spekglad. Autorijden  

en fietsen is onmogelijk. Nederlanders kunnen vandaag op de straten schaatsen!

1.  Wat is de belangrijkste zin in deze tekst? Kleur die zin rood.

2.  Waar geldt het weeralarm code rood? Kleur het zinsdeel met het antwoord geel. 

3.  Waarom zijn de scholen gesloten? Kleur het zinsdeel met het antwoord groen.

4.  Wat is ijzel? Kleur de zin met het antwoord bruin.

5.  Welk seizoen is het? Kleur het zinsdeel met het antwoord oranje.

Naam 

Groep 

 OEFENBLAD 2/6

LES 15

Orkaan Luis  
 



Uitbreiding woordenschat

1.1  de (weer)man – het (weer)bericht – het (weer)station – de meting (meten)
1.6  dakloos
2.1  de mist – het onweer – *het is bewolkt 
2.2  de hoofdletter – de punt – de komma – het leesteken
2.4  het seizoen – (het orkaanseizoen – het regenseizoen – het toeristenseizoen – het droge seizoen) 
3.1  *je spreekt van – de (wind)snelheid
3.2  het onderdeel – de (regen)band – de (regen- of onweers)bui.
3.3  de oceaan
3.4  de categorie
4.1  de timmerman – de zaag – de hamer – de beitel – de boor  
4.2  zich voorstellen – voordat – schuren – de (huis)schilder – de verf – verven = schilderen
4.3  de mortel = de specie
4.4  zagen (de zaag)
5.1  de herfst = het najaar – de winter – de zomer – de lente = het voorjaar
5.2  rommelen – bliksemen – treffen 
5.3  spekglad

A. 
Vul aan.

Dakloos =  zonder dak.

Mouwloos = zonder 

Moeiteloos = zonder 

Tijdloos = 

Eindeloos = 

Bedenk nu zelf woorden.

 =  

 =  

 =  
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B.  
Vul in.
Gebruik woorden uit de woordenlijst.

1. De timmerman werkt met hout. Hij gebruikt een  , 

 een  en een  .

2.  Een metselaar werkt met  .

3.  Een schilder werkt met  .

4.  Er zijn in Nederland vier seizoenen: de  ,  

 de  , de  en de    

  .

5.  Als het onweert, dan  en  het.

6.  Als het vriest, dan zijn de straten  .
7.  De zee tussen Afrika, Europa, Noord-  en Zuid-Amerika noem je de Atlantische     

  .

C.
Vul in.

Welke woorden kun je maken met ‘weer’?

  

  

 

  

D. 
De meting.

Waarmee meet je? 

Wat kun je meten? 

Naam 

Groep 

 OEFENBLAD 4/6

LES 15

Orkaan Luis  
 



E.
De zin.

Aan het begin van een zin staat altijd een  .

Aan het eind van een zin staat altijd een  .

Soms staat in een zin een  .

Achter een vraagzin staat een  .

Achter een uitroep (AU, Oh,) staat een  .

Namen schrijf je altijd met een  .

Als je iets moet invullen, staan er  .

  helpen je om goed te lezen!

F.
Wat hoort bij elkaar?

Kies uit: de mist – de koude – de sneeuw – de wolken – het weer – de zon – de regen

Het weerbericht    

Het is bewolkt    

Het sneeuwt    

Het is zonnig    

Het is regenachtig   

Het is mistig    

Het vriest    

G.
Orkanen: schrijf een verslag.

1.  Op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn orkanen! Dat weet iedereen! In het Engels noemen we 

 het h   .  

 (1 ork   -  2 orkanen).

2.  Wat is een orkaan? 

 Een windje 
 Een regenbui                                
 Een hele harde ronddraaiende wind 
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3.  Wanneer komen er orkanen op Sint Maarten?   
 In:

 Januari   Februari   Maart   April

 Mei   Juni   Juli   Augustus

 September   Oktober   November   December

Dus: het orkaanseizoen duurt  maanden.

Het orkaanseizoen begint op 1 j  en eindigt op  1  .
Ieder jaar weer opnieuw! 

4.  Waar vind je  orkanen? Op land of op zee?

 Orkanen vind je altijd boven z  .

 Want: ze hebben het warme zeewater nodig om st  te worden. 

 Een orkaan wil water van   graden of warmer.

5.  Waarom vind je nou nooit orkanen in de Noordelijke IJszee? 

 Het water is daar te k  ! Brrrr!

6.  Hoe waaien orkanen? Vul een continent in.

 Ze beginnen bij  en waaien naar 

  -  . 

7.  Kunnen mensen orkanen stoppen?   ja / nee

8.  Hoe kunnen wij zien dat er een orkaan aankomt?

 We  .

 We  .

 We  .

9.  Wat doen je ouders als er een orkaan aankomt?

 Ze gaan  .

 Ze  .

 Ze  .

10.  Wat kunnen orkanen allemaal kapot maken ? 
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