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LUISTEROEFENING ‘PAULIENTJE OP DE DOOL’ DEEL 3     NAAM: 

OPDRACHT: 

1) Ga naar de blog op de schoolwebsite. 

2) Klik op ‘Luisteroefening: Paulientje op de dool DEEL 3’. 

3) Bekijk/beluister het verhaal. Je kijkt nog niet naar de vragen. 

4) Lees nu de vragen. Als je al iets kan invullen, mag je dit doen. 

5) Bekijk het fragment een tweede keer. Je mag niet schrijven. 

6) Los nu alle vragen op. Zorg steeds voor een goede antwoordzin.  

7) Heb je nood aan een derde kijkbeurt? Dat mag! 

8) Heb je alles ingevuld? Verbeter nu met de correctiesleutel die je online vindt. 

 

1. Wie zegt de cursief gedrukte zin? Markeer het juiste antwoord. 

Maurice is er nu mee gaan wandelen, zodat hij kan plassen en zijn grote behoefte kan doen. 

Mark     Bieke  Doortje  Carmen  Pascale  Xavier  Pol 

 

Wel?! Het schijnt dat Balthasar hier woont? 

Mark     Bieke  Doortje  Carmen  Pascale  Xavier  Pol 

 

Je stelt me heel erg teleur. 

Mark     Bieke  Doortje  Carmen  Pascale  Xavier  Pol 

 

Hoeveel zottigheden moet ik hier nog aanhoren?! 

Mark     Bieke  Doortje  Carmen  Pascale  Xavier  Pol 

 

Is…is Balthasar een HOND?! 

Mark     Bieke  Doortje  Carmen  Pascale  Xavier  Pol 

 

Paulientje heeft al een vriendje! 

Mark     Bieke  Doortje  Carmen  Pascale  Xavier  Pol 

 

Ze vindt het leuk! 

Mark     Bieke  Doortje  Carmen  Pascale  Xavier  Pol 

 

Zo blijf je jong. 

Mark     Bieke  Doortje  Carmen  Pascale  Xavier  Pol 

 

Alles is vergeven en vergeten. 

Mark     Bieke  Doortje  Carmen  Pascale  Xavier  Pol 

 

Je krijgt later twee nieuwe! 

Mark     Bieke  Doortje  Carmen  Pascale  Xavier  Pol 

 

…Iets dat de vrouwen niet mogen weten? 

Mark     Bieke  Doortje  Carmen  Pascale  Xavier  Pol 
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En je hond ook, voorzitter! 

Mark     Bieke  Doortje  Carmen  Pascale  Xavier  Pol 

 

2. Naar wie of wat verwijst het omcirkelde woord? 

 

 
 

  
 
 

Bieke Mark 
 

 

 

 

Paulientje een badje geven. Pascale en Bieke 
 

 
 

 

 

  
Paulientje en Balthasar (hond) Pol en Xavier 
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3. Welke beschrijvingen passen bij Carmen in dit fragment? Markeer. 

 

vrolijk  woedend verdrietig blij razend  verlegen 

 

4. Hoe komt het dat Mark in bad belandt? Leg dit uit in drie zinnen.  

 

zin 1: Mark wil aan Doortje tonen hoe je de temperatuur van het badwater test.  

zin 2: Mark stopt zijn elleboog in het water om te voelen of het water niet te warm is. 

zin 3: Mark glijdt uit op de badmat en belandt in het water. 

 

5. Waar of niet waar? Zet een kruisje in de juiste kolom. 

 waar niet 

waar 

Mark springt samen met Maurice op het springkasteel.  x 

Meneer Boma vertelt aan Carmen dat zijn hond Balthasar heet.  x 

Paulientje en Balthazar (de hond) verdwijnen samen tijdens een bezoek 

aan de speeltuin. 

x  

Bieke vindt het fijn dat Pascale nu eindelijk heeft gekozen voor meneer 

Boma. 

 x 

Maurice schakelt de hulp in van Pol, Xavier en Carmen om Paulientje en 

Balthazar te vinden. 

 x 

Pascale begrijpt niet waarom Carmen zo boos is. x  

 

6. Met welk woord spreekt Pol meneer Boma aan? Kruis het juiste woord aan. 

 copain 

 voorzitter 

 boeferke 

 

7. Pascale belt met Bieke. Je hoort duidelijk dat ze zegt: ‘Bieke’, maar dat is niet wat er 

gedrukt staat. Welke naam staat er in het stripverhaal? 

Bea 

 

8. Pol heeft een leuk idee. Noteer dit idee hieronder. 

Hij wil van de Balthasar (de hond) de mascotte van de voetbalploeg maken. 

 

 

9. Vul het kruiswoordraadsel aan. 
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HORIZONTAAL 

2: favoriete drankje van Carmen PORTO 

5: synoniem voor ‘heel gevaarlijk’ LEVENSGEVAARLIJK 

8: kleur van het kleedje van Carmen BLAUW 

 

VERTICAAL 

1: synoniem voor ‘pintje’ DAGSCHOTEL 

2: benaming die meneer Boma gebruikt voor zijn mama MOEMA 

4: plaats waar Mark Paulientje zoekt als ze verdwenen is ZANDBAK 

6: lichaamsdeel waarmee je voelt of het badwater goed is van temperatuur ELLEBOOG 

7: synoniem voor glijbaan SCHUIFAF 

 

 

 


