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Werkblad 1

1 Samen werken aan een tekst over Vincent van Gogh!



Werkblad 2

1 Lees de volgende tekst. Zet een rode streep onder de zinnen waarin je een verklaring leest, 
een blauwe streep onder zinnen waarin je een oorzaak leest en een groene streep bij 
zinnen waarin je een gevolg leest.

Een reuzenpandabeerbaby wordt geboren als een klein, roze, kaal beestje van niet meer 

dan 140 gram. Een volwassen exemplaar weegt ongeveer 100 kilogram. Waarom zijn 

jongen van reuzenpanda’s zo klein? Over waarom een babypanda zo klein is, zijn de 

meningen verdeeld. De meeste onderzoekers denken dat het aan ’t dieet van de moeder 

ligt. Reuzenpanda’s eten namelijk bijna alleen maar bamboe. In bamboe zitten niet zo veel 

voedingsstoffen. De voedingsstoffen die er wel inzitten, gebruikt de moederpanda vooral 

om moedermelk aan te maken. Wat overblijft, gaat naar de baby. Die groeit daarom niet 

zo hard. Daarom wordt het dier na 4 tot 5 maanden al geboren. Het kleine beestje groeit 

namelijk een stuk sneller door moedermelk! Na twee maanden is een babypanda al twin-

tig keer zo zwaar als bij de geboorte! Jonge panda’s blijven nog wel anderhalf jaar bij hun 

moeder, tot ze groot en sterk genoeg zijn om alleen verder te leven.



Werkblad 2a
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Vul de steunkaart samen in:

Maak de volgende zinnen af:

Ofschoon een reuzenpanda een enorm zwaar beest is,

Hoewel een babypanda niet zo snel groeit,



Werkblad 3a

1 Lees de volgende tekst. 

Wel of niet met het vliegtuig naar Bali, op zakenreis of naar familie in het buitenland? 

Voor sommige toeristen is dat een moeilijke keus. Ze herkennen zich in het fenomeen 

‘vliegschaamte’. Het woordenboek legt uit wat vliegschaamte is: ‘schaamte die iemand 

ervaart als hij of zij gebruikmaakt van een vliegtuig terwijl er minder milieubelastende 

alternatieven zijn om zich te verplaatsen.’ De meeste reizigers lijken er niet mee te zitten. Het 

aantal passagierskilometers groeit wereldwijd met 4,5 procent per jaar. 

Is vliegschaamte terecht? Niet als er puur naar de techniek gekeken wordt, zegt professor 

Henri Werij. “Bij vliegtuigen is het brandstofverbruik per kilometer per passagier sinds eind 

jaren 50 sterk gedaald. Het is nu vergelijkbaar met het verbruik van een moderne auto”, 

legt hij uit. “In je eentje met de auto naar Zuid-Frankrijk rijden is slechter voor het milieu dan 

ernaartoe vliegen.”

Op dit moment is de luchtvaart verantwoordelijk voor ruim twee procent van de totale 

CO2-uitstoot. Ondanks de schonere toestellen en de vele ontwikkelingen waar vliegtuig-

bouwers en universiteiten aan werken, is de verwachting dat de luchtvaart in de toekomst 

alleen maar zwaarder op het milieu gaat drukken. “De aantallen passagiers en de grote 

afstanden zijn het probleem”, aldus de professor.

We vliegen dus te vaak! Vliegen is niet als roken, drinken of vlees eten. Het is niet puur een 

individuele keuze. Soms zijn vliegreizen onvermijdelijk vanwege werk, studie of familie in 

het buitenland. Hoogleraar Dijksterhuis is het daarmee eens, vertelt hij aan de telefoon. 

“Schaamte is de verkeerde emotie. Dat betekent dat je te druk bent met wat andere mensen 

van jou vinden. Ik zou het woord ‘vliegschuld’ beter vinden, omdat er misschien mensen zijn 

die een schuldgevoel richting het milieu hebben.”

Dijksterhuis zegt daar zelf geen last van te hebben. “Ik ben mij bewust van de milieu-impact 

van vliegen, maar ik vind het veel te ver gaan om opeens niet meer op vakantie te gaan. Er 

is zoveel onderzoek dat uitwijst dat we gelukkiger zijn als we ons geld aan ervaringen uit-

geven - zoals op reis gaan - in plaats van aan spullen. We moeten wel minder gaan vliegen 

met z’n allen, maar de meeste winst is te halen bij het zakelijke reizen.”



Werkblad 3b

Dat vliegen een probleem is blijkt uit:

Dat het wel mee kan vallen met het probleem blijkt uit:

waargaat
het over

wat is het 
probleem

waarom

Zoek in de tekst zinnen die vooral over het probleem van vliegen gaan. Kleur die 
geel. Ga daarna op zoek naar zinnen waaruit blijkt dat het probleem niet zo groot 
is als vaak beweerd wordt. Kleur die zinnen blauw.

Vul het steunschema in.

Bedenk nu een passende titel en een samenvatting met een conclusie. 

Maak de volgende zin af:
Ofschoon er milieuvriendelijker manieren zijn om op reis te gaan,…..
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Werkblad 4

1
Op het digibord staat de ingevulde steunkaart. Je gaat een eigen tekst schrijven over de 
wolf. De titel van de tekst staat al op de steunkaart.
Denk aan het volgende:
• Schrijf over de voor- en nadelen van de komst van de wolf in Nederland.
• Maak in je tekst mooie en duidelijk zinnen.
• Gebruik de volgende woorden in je tekst bij een tegenstelling: ‘hoewel’ of ‘ofschoon’.
• Gebruik bij een verklaring de woorden ‘doordat’ of ‘waardoor’. 

tekst

conclusie

titel



Werkblad 5

Noteer hier je aantekeningen bij het filmpje.

Noteer hier je aantekeningen bij het filmpje.
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Welke vraag wordt in het filmpje beantwoord?

Als gevolg van het feit dat we in onze cultuur van honden houden, 

En welke verklaring wordt gegeven?

Hoewel we eigenlijk geen honden willen eten,



Werkblad 6

1
Op het digibord staat de ingevulde steunkaart. Je gaat een eigen tekst schrijven over de 
klimaatverandering. De titel van de tekst hebben we samen al bedacht.
Denk aan het volgende:
• Schrijf over de voor- en nadelen van de komst van de klimaatverandering.
• Maak in je tekst mooie en duidelijk zinnen.
• Gebruik de volgende woorden in je tekst bij een tegenstelling: ‘hoewel’ of ‘ofschoon’.
• Gebruik bij een verklaring de woorden ‘doordat’ of ‘waardoor’. 

tekst

conclusie

titel



Werkblad 7

1 Diabetes type 1 Diabetes type 2

Schrijf nu (in eigen woorden) samenvattend op wat het verschil is tussen diabetes type 1 
en diabetes type 2. Misschien helpt het je om in je tekst de volgende woorden te gebruiken: 
‘ten eerste, ten tweede, ten derde’ , ‘ook is het zo dat, verder is het zo dat, tot slot is het 
zo dat.’



Werkblad 8a

Lees samen de vier teksten hieronder. Schrijf op wat jullie goed aan de tekst vinden (plus-
punten) en wat je niet goed aan de tekst vindt (minpunten).

Het klimaat
Ik vind klimaatverandering slect 
want het is niet goed voor de aarde. 
Omdat het warmer word smelten 
de gletsjers en de poolkappen en 
als dat zo door gaat dan hebben de 
ijsberen en pinguins geen land meer 
om op te leven en misschien komt 
Nederland wel onder water te staan 
als het water blijft steigen! Het kan 
door de natuur komen dat de aarde 
opwarmt, maar het komt ook door 
de mens, ik vind dat iedereen voor 
wat minder geld een elektriece auto 
moet kunnen kopen in plaats van 
een auto op benzine of we moeten 
gewoon veel vaker lopen. We 
kunnen ook meer windmolens en 
zonnepanelen gebruiken. Misschien 
als de zonnepanelen mooier worden 
kopen mensen er meer van.

Klimaatverandering is dat de 
temperatuur op aarde stijgt. Soms 
komt het door de natuur maar 
meestal door de mens. Zo heeft de 
zon bijvoorbeeld ook invloed op het 
klimaat. Je denkt waarschijnlijk dat 
de zon altijd even fel schijnt, maar 
dat is niet zo. Er zijn zonnevlekken 
die de zon feller laten schijnen. 
En hoe meer vlekken hoe meer 
zonlicht. Maar zonnevlekken ijn 
na elf jaar op hun hoogtepunt en 
daarna 
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Pluspunten:

Minpunten:

Minpunten:

Pluspunten:



Werkblad 8b

Klimaatverandering is dt de 
temparatuur op de aarde stijfgt en 
dat vinden wij hier in Nederland niet 
erg maar in andere landen waar 
het heel warm is wel want alles 
droogt uit en dat is niet goed voor 
hetn klimaat het klimaat verandert 
door verschillende oorzaken. Soms 
komt het door de natuur en of het 
komt door de mens dus ik vind de 
klimaatverandering niet goed want 
door het opwarmen van de aarde 
smelt de noordpool en de zuidpool 
en die dieren bijvoorbeeld de 
pinguins en de ijsberen. De meeste 
mensen denken dat de zon altijd 
fel schijnt maar dat is niet zo, er zijn 
zonnevlekken. En vulkanen kunnen 
uitbarsten, dat is wat ik erover denk. 
Over het klimaatverandering.

Ik vind klimaatverandering slecht 
voor de aarde. Omdat het niet 
goed is voor de aarde. Omdat het 
warmer wordt smelten de gletsjers 
en poolkappen. Daarom is het niet 
goed. En als het zo door gaat dan 
hebben de ijsberen en de pinguïns 
geen land meer om te leven. Dus. 
Ik vind het niet goed dat het klimaat 
is veranderd. En misschien komt 
Nederland onder water te staan!!! 
CO2 is slecht voor het milieu. Dus 
daarom moet CO2 stoppen. Het kli-
maatverandering is niet goed voor 
dieren en plant. Ik vind dat iedereen 
minder geld moet uitgeven. Stel je 
voor er gebeurd wat en er komen 
steeds meer plannen op de aarde. 
Dus. Ik vind het klimaatverandering 
niet zon goed idee.
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Pluspunten:

Minpunten:

Minpunten:

Pluspunten:

De beste tekst   De minst goede tekst  Mijn tekst lijkt het meest 
vonden we nummer:  vonden we nummer:  op tekstnummer

Kijk nu naar de tekst die jezelf geschreven hebt. Is deze beter of minder goed dan de tek-
sten hierboven? Want?

Di-

Diabetes type 1

Di- Di-
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