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LUISTEROEFENING ‘PAULIENTJE OP DE DOOL’ DEEL 4    NAAM: 

OPDRACHT: 

1) Ga naar de blog op de schoolwebsite. 

2) Klik op ‘Luisteroefening: Paulientje op de dool DEEL 4’. 

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 doet wat? Combineer de letters met de juiste cijfers. 

 

a) Xavier 1. telefoneert om na te gaan hoe het met Paulientje is 

b) Boma 2. valt in een modderpoel door van een boomstronk te vallen 

c) Bieke 3. legt uit waarom er waarschuwingsborden staan  

d) Mark 4. controleert of het appartement van Bieke netjes is 

e) Pol 5. stelt voor om de politie te bellen 

f) Pascale 6. valt in een modderpoel door uit te glijden op een steile helling 

g) Fernard 7. probeert al twee uur Paulientje en de hond te vangen 

h) Maurice 8. wil niet dat er vlekken op zijn kostuum komen 

 

a b c d e f g h 

3 8 1 2 5 4 7 6 
 

 

2. Meneer Boma wil niet dat zijn kostuum vuil wordt. Toch komt er modder op. Dit heeft 

twee oorzaken. Noteer ze hieronder. Zorg voor een goede zin. 

oorzaak 1: 

Wanneer Balthasar (de hond) uit de modderpoel is bevrijd, springt hij op meneer Boma om 

hem likjes te geven. 

oorzaak 2: 

Meneer Boma valt in een kuil vol modder. 
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3. Noteer in twee zinnen wat de oorzaak is van deze actie (= ketting vormen). 

zin 1: Maurice wou Balthasar (de hond) uit de kuil halen en daalt de  

steile helling af. 

 

zin 2: Maurice kan de steile helling niet alleen beklimmen  

en heeft hulp nodig. 

 

4. Hoe reageert Paulientje als haar papa in de modder valt? Kruis aan. 

 Ze begint hard te wenen. 

 Ze vindt het allemaal grappig. 

 Ze kruipt weg om hulp te halen. 

 

5. Pascale is onder de indruk. Ze is trots op haar schoonzoon. Ze vertelt aan Bieke wat Mark 

allemaal heeft gedaan tijdens haar afwezigheid. Wat heeft Mark NIET gedaan? Kruis aan. Je 

kan meerdere antwoorden aanduiden. 

 Hij heeft het appartement gestofzuigd. 

 Hij heeft de afwas gedaan. 

 Hij heeft alle kleren gestreken. 

 Hij heeft de badkamer gepoetst. 

 Hij heeft het avondmaal reeds klaargemaakt. 

 Hij heeft de ramen gelapt. 

 Hij heeft verse laken op het bed gelegd. 

 De papjes van Paulientje staan klaar. 

 

6. Pascale vindt het knap wat Mark allemaal heeft gedaan. Toch vindt ze één ding heel 

jammer in verband met haar schoonzoon. Wat is dit? 

Ze vindt het jammer dat haar schoonzoon geen dokter is geworden. 
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7. Bekijk de illustratie. Welke uitleg past bij de prent? Kruis aan. 

 

 

 Paulientje weent omdat ze naar de 

speeltuin wil, maar ze moet naar 

huis van haar papa. 

 Paulientje weent omdat ze onder 

de modder zit en honger heeft. 

 Paulientje weent omdat haar 

speelkameraadje (de hond) er niet 

meer is. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Bieke kijkt verschrikt omdat 

Pascale haar haar geverfd heeft in 

het blond. 

 Bieke kijkt verschrikt omdat 

niemand weet waar haar dochter 

is. 

 Bieke kijkt verschrikt omdat ze 

ontdekt dat Mark en Pascale een 

relatie hebben. 

 
 

 

 
 

 Fernard is boos omdat Paulientje 

en de hond alles stukmaken in zijn 

zaak. 

 Fernard is boos omdat Bieke terug 

is uit New York. Hij had gehoopt 

dat ze daar zou blijven. 

 Fernard is boos omdat Mark een 

rek heeft omver gestoten. 
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8. Rangschik chronologisch.  

3 De mannen gaan op zoek op het legerterrein naar Paulientje en Balthasar. 

10 Bieke komt terug uit New York. 

1 OF 2 Bieke belt Mark op om te vragen naar Paulientje. 

6 Pascale gaat het appartement van Bieke en Mark inspecteren. 

4 Ze vinden Paulientje en de hond. Paulientje zit op een tak en Balthasar zit in een put. 

9 Balthasar duikt weer op. Hij was waarschijnlijk weggeslingerd door de explosie. 

5 Bieke zit in een vergadering in New York. 

8 Ze denken dat Balthasar gestorven is. 

7 Er ontploft een landmijn. 

1 OF 2 Bieke neemt een taxi in New York. 

 

 

9. MAGJE: Zoek de cursief gedrukte namen in de woordzoeker. 

Balthasar – Carmen – Maurice – Pol – Bieke – Doortje – Pascale – Xavier – Boma – Mark - Paulientje 

 

 


