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1. Pelikanen
Lees de tekst en beantwoord de vragen. 

1. Pelikanen zijn watervogels. Ze lijken zwaar maar ze zijn licht. Er bestaan acht soorten pelika-
nen. 

2. Een roze pelikaan weegt maximaal 11 kilo. Deze soort is 1.80 meter lang. Deze pelikaans-
oort kan wel dertig jaar oud worden. De roze pelikanen leven in groepen. Ze jagen samen. Als 
pelikanen samen jagen, slaan ze met hun vleugels op het water. De vissen zwemmen daardoor 
naar laag water. Als de vissen in laag water zijn, zijn ze een makkelijke prooi. De pelikanen 
scheppen de vis uit het water met hun keelzak. Als de pelikaan zijn hoofd naar achter doet, 
loopt het water weg. De vis blijft over. Roze pelikanen vind je in Europa, Azië en Afrika. 

3. De bruine pelikaan is de nationale vogel van Sint Maarten. Deze vogel is zilvergrijs met 
bruin. De bruine pelikaan is ongeveer 100 tot 150 centimeter lang. Hij weegt dan 3,5 kilo. Ook 
de bruine pelikaan gebruikt zijn keelzak als visnet. Maar: de bruine pelikaan jaagt niet in een 
groep. Hij jaagt alleen. Hij duikt in het water. De bruine pelikaan komt voor in Amerika en in 
het hele Caraïbische gebied. Hij woont bijna altijd aan zee.

1. Wat is het onderwerp van deze tekst? 
A. Sint Maarten. 
B. Vissen. 
C. De pelikaan. 

De tekst heeft drie alinea’s. 
2. Boven welke alinea past de titel: 
Nationaal symbool? Alinea …………….. 

3. In welke alinea vind je informatie over de roze pelikaan? Alinea …………….. 

4. In welke alinea’s vind je informatie over hoe groot pelikanen zijn? Alinea …………….. 

5. Welke soort pelikaan komt voor in het Caribisch gebied? ……………………………………………………………………
 
2. Het schema          
Kijk naar de tekst bij oefening 1. Vul het schema in.

De roze pelikaan De bruine pelikaan

Soort dier:

Maximaal gewicht:

Maximale lengte:

Kleur:

Wat eet de pelikaan?

Hoe jaagt deze pelikaan?

Waar woont deze pelikaan?
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3. Schrijf een elfje 
Schrijf een elfje. Weet je het nog?
De eerste regel heeft één woord. De tweede regel heeft twee woorden. De derde regel heeft drie 
woorden. De vierde regel heeft vier woorden. De vijfde regel heeft weer een woord. 
 

4. Wat vertellen de elfjes? 
Luister naar de elfjes van je klasgenoten. Vul het schema in. Schrijf op: de naam van je klasgenoot en 
het onderwerp van het elfje.

Naam Onderwerp

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

2. Lezen: ik kan informatie vinden in een tekst.

3. Schrijven: ik kan een elfje schrijven. 

4. Luisteren: ik kan belangrijke informatie uit een gedicht halen. 


