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1. Vermist!
Kijk naar de poster en beantwoord de vragen.

Vermist! Wie heeft Bello gezien? 
Onze lieve hond Bello is sinds 12 november vermist. 
Hij is voor het laatst gezien bij Ladder Bay. Bello is een Labrador en een 
reu van 5 jaar oud.  Signalement: middelgroot, lichte vacht, rode halsband. 
Heeft u hem gezien? Bel 0555 – 123456. Bello is nieuwsgierig en misschien is hij 
per ongeluk in uw schuur of garage gaan liggen. 
Misschien kunt u daar een kijkje nemen?

 
1. Voor wie zijn deze poster en tekst bedoeld? 
A. Voor mensen die een hond willen kopen. 
B. Voor mensen die een hond zoeken. 
C. Voor mensen die een hond gevonden/gezien hebben. 

2. Waarnaar verwijzen de onderstreepte woorden? 

Hem ………………………………………………………………………..………….. 

Daar ……………………………………………………………………….…………… 

3. Wat is een goede plek om de poster op te hangen op jouw eiland? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

2. De politiehond          
Lees de tekst en beantwoord de vragen.
 
1. Een politiehond is een hond die door de politie gebruikt wordt. De hond helpt de politie bij 
politietaken: bijvoorbeeld het opsporen van misdadigers. Er zijn drie soorten politiehonden: 
de surveillancehond, de speurhond en de aanhoudingshond.  
 
2. Niet alle honden kunnen een surveillancehond worden. Een surveillancehond moet rustig en 
trouw zijn aan de baas. Ze mogen alleen doen wat de baas zegt.  
 
3. Een speurhond moet goed kunnen ruiken. Vooral de herdershond heeft een goede neus. 
Speurhonden ruiken bijvoorbeeld drugs. Deze honden zie je veel op vliegvelden.  
 
4. De politie gebruikt aanhoudingshonden om boeven te vangen. Deze honden moeten sterk 
zijn, hard kunnen lopen en bijten.
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Deze tekst heeft vier alinea’s. Boven welke alinea past het kopje?  
1. Speurhond boven alinea .......................  
2. Aanhoudingshond boven alinea .......................

Wat moeten deze honden goed kunnen?

3. Een speurhond …………………….........................................................................................  

4. Een aanhoudingshond .......................................................................................................... 

5. Een surveillancehond ............................................................................................................ 

3. De opleiding voor speurhonden 
Lees eerst de vragen en kijk daarna naar de video. Beantwoord de vragen.

1. Nederland leidt speurhonden op.    ja / nee 
2. Nederlanders kunnen goed met honden omgaan.  ja / nee
3. Nederland exporteert vooral drugshonden.   ja / nee 
4. Nederland exporteert honden naar Amerika.  ja / nee
5. Nederlandse honden leren instructies het Engels.  ja / nee

4. De nieuwe juf of meester
Kijk naar de foto die de juf of meester laat zien.
Je hebt een nieuwe leraar/lerares. Rosa vraagt: ‘Hoe ziet je nieuwe juf of meester eruit?’ Wat zeg je?

Hij/zij ......................................................................................................................................... 

Hij/zij ......................................................................................................................................... 

Hij/zij .........................................................................................................................................

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 in een tekst vinden.

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

3. Luisteren: ik kan belangrijke informatie vinden in luisterteksten. 

4. Schrijven: ik kan een beschrijving geven van een gezicht.


