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De nieuwe porch 

1. Het doolhof
Lees de tekst en beantwoord de vragen.

1. Soms lijkt mijn hoofd wel een doolhof: ik kom er niet uit. ik ben de weg kwijt. Ik weet niet 
wat ik moet doen.
2. Wat moet ik doen? stap voor stap de uitgang zoeken. Wie helpt me ?
3. Soms zie ik een ander die de uitgang niet vindt. Die ruzie heeft thuis of een probleem. 
Wie helpt me? 
4. Wie helpt me? Wie helpt me om een vriend te zijn om samen hand in hand de uitgang te 
vinden?

1. Hoeveel alinea’s heeft deze tekst?……………………………………………………………………… 

2. Deze tekst gaat niet over een echt doolhof. Waar is het doolhof uit de tekst?

………………………………………………………………………………………………………… 

3. De hoofdpersoon vraagt: ‘Wie helpt me?’ Staat in de tekst het antwoord op de vraag? ja/nee 

4. Wat laat de tekening zien? …………………………………………………………………………… 

2. Beroepen in de bouw          
Welke woorden horen bij dit beroep? Schrijf de woorden over onder het beroep.

Kies uit: de muur - de zaag - het cement - het dak - de schep - de elektra - het water - de grond - de 
keuken – timmeren - de lamp – metselen – graven – meten - de kraan 

1. De grondwerker ……………………………………………………….

2. De timmerman ……………………………………………………….

3. De metselaar ……………………………………………………….....

4. De elektricien ………………………………………………………...

5. De loodgieter ………………………………………………………....
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3. Het interview met Davino 
Davino is op reis geweest. Een interviewer stelt vragen aan Davino. Lees eerst de vragen. 
Luister dan naar de tekst en beantwoord daarna de vragen.

1. In welk land is Davino geweest? ………………………………………………………………………………………

2. Welke twee dingen heeft Davino daar gezien?………………………………………………………………………

3. Hoe vond Davino zijn bezoek? …………………………………………………………………………………………

4. Wat heeft Davino meegenomen van zijn reis? ………………………………………………………………………………

4. Het verslag
Schrijf een verslag. Vertel hoe een huis wordt gebouwd.
Gebruik de zinnen en de woorden van volgorde (eerst – dan – daarna – tenslotte).

De fundering leggen - de muren metselen - de bedrading van de elektra leggen - het huis schilderen.

1. Eerst leggen we de fundering. 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................... 

4. ...............................................................................................................................................

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. Schrijven: ik kan zeggen wat iemand doet.

3. Luisteren: Ik kan belangrijke informatie uit een luistertekst halen.

4. Schrijven: ik kan een verslag schrijven (volgorde).


