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1. Wat vraag je?
Weet jij nog hoe het moet? 
 
A. Wat is de vraag?
Hij vraagt wie er straks komt.    W            ?

De juffrouw vraagt wanneer David antwoord geeft. W            ?

De man vraagt waar de piloot kan landen.  W            ?

B. Geef de vraag door aan een ander:

Welke artikelen moet ik lezen?    Zij vraagt

Hoe laat kom je?      Ik vraag

Wat gebeurt hier?     De politieman 
 
 
2. De schoolkrant         
Lees de tekst en beantwoord de vragen. 

OVER HET DEKSELTJE 
Het Dekseltje is een online schoolkrant van lagere school ‘De Pot’. Wij, de leerlingen maken 
samen deze website. We verzamelen voor jou de laatste nieuwtjes van school. Maar ook de 
leukste filmpjes. We zoeken leuke artikelen op internet. En we schrijven natuurlijk artikelen. 

1. Omcirkel het goede antwoord: 
Is dit artikel:
A. Van de redactie.
B. Een advertentie.
C. Een verslag.

2. Hoe heet de school ? 

3. Wie schrijven de online schoolkrant? 

4. Noem vier dingen die je kunt vinden op deze online schoolkrant.
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3. Afkortingen 
Lees de tekst en beantwoord de vragen.  
 
Miguel zegt tegen Flora dat hij een eind gewandeld heeft. 
‘Ik heb wel 20 km gelopen’, zegt hij. 
‘Dat is niet waar’, zegt Flora. 
‘Ik weet dat jij max 5000 m gelopen hebt’.

‘Ik heb gewerkt’, zegt Flora. 
‘Ik heb een bureau gekocht. Zie je die advertentie? Kijk: T.k: mooi bureau, $ 50,-. Ik heb opgebeld. En kijk: nu 
heb ik een eigen bureau. 

Wat betekent km?
  
Wat betekent max?  

Wat betekent 5000 m? 

Wat betekent t.k?  

4. Nog meer afkortingen
Je wilt een advertentie maken.
Maar … jouw zinnen passen niet in het vakje.
Kort de onderstreepte woorden af. Schrijf de advertenties in de vakjes.
Nu passen ze wel!

Te koop: een mooie bureautafel van 2 meter breed.

Gevraagd: goed werkende televisie. Maximaal  $ 100,-
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5. Hoe goed ben jij?
Geef aan hoe goed je zelf bent. Kleur de zonnetjes in. 
1 zon = kan beter, 2 zonnetjes = goed, 3 zonnetjes = heel goed. 

1. Spreken: ik kan informatie delen en indirecte vragen stellen met een vraagwoord. 

2. Lezen: ik kan belangrijke informatie uit een tekst halen.    

3. Lezen: ik kan afkortingen herkennen.       

4. Schrijven: ik kan woorden afkorten.
 

 


