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BEGRIJPEND LEZEN: DE AUSTRALISCHE BONTE DIKBILBENGELAARBURGER  NAAM: 

OPDRACHT: 

1) Lees de tekst in je taalboek B op pagina 85-86-87 

2) Beantwoord de vragen. Zorg steeds voor een goede antwoordzin. 

3) Klaar? Ga naar de schoolwebsite en verbeter je antwoorden met groen. 

 

1. Wat hoort bij de tekst? Kruis in elke kolom één optie aan. 

 fictie 

 non-fictie 

 expressieve tekst 

 ontspannende tekst 

 instructieve tekst 

 activerende tekst 

 overtuigende tekst 

 informatieve tekst 

 

2. Hoe staat het in de tekst? Je vindt de antwoorden tussen regel 1 en 80. 

- Dat laatste was er nog heel rap met de hand bijgeschreven. 

snel-snel 

- We doen niets meer tot we gelijk krijgen. 

We verzetten geen voet  

- Een paar dagen tevoren had het er nochtans vrij goed uitgezien! 

rooskleurig 

- De kinderen waren heel erg blij! 

konden hun pret niet op 

- De overdreven vrolijkheid verdween even snel als ze gekomen was. 

euforie 

 

3. Jonas is heel blij wanneer hij hoort dat een Australische fastfoodketen een restaurant in 

het dorp zou openen. Hoe toont hij dit? Wees volledig! 

Jonas deed een rondedansje op de speelplaats, in de klas en in de gang. 

 

 

4. Waarom slaan de borden die Jonas maakt nergens op? 

Jonas wil dat zijn tekst rijmt. Hij verzint daarom woorden die rijmen, maar die niet bestaan. 
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5. Waar (     ) of niet waar (     )? Markeer! 

De kinderen betogen omdat ze tegen het doden van koeien zijn.            

Bert is de leider van de betoging. Hij wil desnoods wekenlang betogen.            

 De Australische bonte dikbilbengelaars zijn verzonnen dieren.            

De allerhoogste directeur van McDaisy’s vindt het artikel onzin en is heel 

kwaad als hij dit leest. 

           

De agenten zijn verbaasd waren ze merken dat de betogers kinderen zijn.            

De directeur van McDaisy’s wil ook worsten produceren.            

 

6. Feit of mening? Zet een kruisje in de juiste kolom. 

 feit mening 

De politieagenten hebben gevechtskledij aan. Ze hebben ook een schild en 

een wapenstok vast. 

x  

De hamburgers die McDaisy’s maakt zijn zeer lekker.  x 

De borden die Jonas ontwerpt zijn grappig.  x 

De allerhoogste directeur van McDaisy’s heeft een kantoor in Australië. x  

Het bos is fijn om in te spelen.  x 

 

7. Lees het krantenartikel op pagina 86. Welke zin UIT HET ARTIKEL past het beste bij 

onderstaande tekening? Noteer die zin. 

Omdat die van de andere kant van de wereldbol komen, voor ons de onderkant dus, leven die koeien 

ook hier het liefst ondersteboven, en doen ze niets liever dan op hun kop in de bomen hangen. 
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8. Wie zegt volgende zin? Je krijgt de regels waartussen je de zin in de tekst vindt cadeau! 

- regel 25 – 30: ‘Wat is er mis mee dan? Het rijmt toch …’ 

Jonas 

- regel 25 – 30: ‘Daar is dan ook alles mee gezegd.’ 

Leen 

- regel 70 – 75: ‘We gaan betogen.’ 

Leen 

- regel 75 – 80: ‘Ik moet wel om halfvijf thuis zijn …’ 

Bert 

- regel 105 - 110: ‘Maar vrienden … Luister even …’ 

de agent 

- regel 120 – 125: ‘Een zeldzame diersoort …’ 

Leen 

9. Tijd over? Geef deze koe dan een leuk kleurtje! 

 


