
Hoe kunnen wij

, als leerlingen, 

iets doen voor de wilde dieren?Hoe kunnen wij

, als leerlingen, 

iets doen voor de wilde dieren?
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Naam: __________



_____________________________
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Introductie

Schrijf een informatieve tekst over het filmpje

1 Wat is het onderwerp van de tekst?

_________________________________________

2. Wat is het doel van de tekst? (Dit komt in de kern.)

_________________________________________

3. Schrijf een pakkende titel.

1.

2.

3

Titel:

Inleiding

Kern

Slot

Schrijf een paar trefwoorden in de vakken bij inleiding, kern en slot. Deze trefwoorden
moeten je helpen bij het schrijven van de informatieve tekst. 

Heeft jouw meester of juf de tekst gelezen en goed gekeurd? Dan mag je hem uitknippen en op
een vel papier plakken met eventueel een bijpassende foto/tekening. Jullie kunnen van alle
teksten een informatieboekje maken voor groep 4. Wie val jullie weet een passende titel voor
het boek?

Geschreven door: ________________
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Introductie

Mijn noodzakelijke vraag:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Onderzoek

Ik gebruik deze trefwoorden om online de juiste informatie te vinden:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 Bron
Op deze website heb ik de informatie gevonden: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Antwoord op mijn noodzakelijke vraag:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Zo heb ik de belangrijkste informatie uit de tekst gehaald:
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Introductie

Mijn vragen voor de professional: (Geef de vragen een nummer zodat je het antwoord makkelijker
kan opschrijven.)

Antwoorden op mijn  vragen: (Gebruik de nummers bij de vragen om de antwoorden snel op te
kunnen schrijven. Bv: 1 = ...... 3= ...........)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



Introductie

Hier mag je aan werken als je eerder klaar bent.



Introductie
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Deelvraag 1

Nieuwe informatie van
professional

Ons eindproduct voor dit project: 
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Deelvraag 1

Schrijf een leus 
of een oproep 

Jouw leus heeft effect en mensen komen naar jou toe om meer
informatie te vragen. Hoe overtuig je ze het eens te worden met

jou? Schrijf hier een betogende tekst:

Gebruik de volgende
bladzijde om meer te

leren over het schrijven
van een betogende tekst.



Voorbeelden van sterke
opsommingswoorden: 

bovendien 
zelfs 

helemaal 
bovenal 

niet alleen...maar ook vooral

Voorbeelden van
opsommingswoorden: 

daarnaast, eerst, uiteindelijk, ook,
daarna, allereerst, en het

belangrijkste, zowel ... als, verder,
bovendien, vervolgens, daarbij, in de

eerste plaats, niet alleen ... maar
ook, om te beginnen, vooral

In een betoog worden opsommingen gebruikt om je uitleg waarom je het met een stelling eens bent
in een duidelijke volgorde te zetten. Zo kan je de lezer overtuigen van jouw mening. Opsommingen
kan je in deze tekst herkennen aan: 
- Opsommingswoorden (met één en meer woorden, zoals: en, ten eerste, ten tweede). Bij een
betogende tekst hebben de opsommingswoorden vaak een volgorde. Je kunt de volgorde niet
veranderen. Je kunt niet beginnen met ten tweede als je ten eerste nog niet hebt gebruikt. Sommige
schrijvers beginnen met wat ze het belangrijkste vinden en anderen eindigen daar juist liever mee. 
- Gebruik van komma's. Een komma (,) wordt net zoals bij de biografie gebruikt om in opsommingen
het woordje 'en' te vervangen. Ook het opsommingswoord 'of' kan door een komma worden
vervangen. 
- Sterke opsommingswoorden. De schrijver gebruikt ook opsommingen waarmee hij een reden om
iets te vinden sterker maakt: "Bovendien is het veel gezelliger". Het woordje bovendien geeft aan
dat er iets bij komt. De volgorde is hier dus belangrijk, want het woordje bovendien kun je niet
voorop zetten. Het is altijd het laatste deel van een opsomming.
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Deelvraag 1

Voorbeeld van een betogende tekst:

José is het niet eens met dat de juf bepaalt wie er naast elkaar zitten in de klas. Lees hoe zij
haar mening duidelijk maakt en uitlegt waarom zij dit vindt: 

Zelf kiezen naast wie je zit Ik vind dat je zelf mag kiezen naast wie je zit. Ik zal uitleggen
waarom. Ten eerste: je kunt beter leren als je naast je maatje zit. Je voelt je meer op je gemak,
je bent meer ontspannen en daardoor kun je beter nadenken. Ten tweede: je kunt beter
samenwerken met iemand die je kent en die je graag mag. Je durft te zeggen waar je het niet
mee eens bent. Je regelt de dingen die je moet doen gemakkelijk. Bovendien is het gezelliger.
José, groep 7

Klaar? Lees je tekst nog eens goed door en vraag je af of voor de lezer duidelijk is: 
 wat je mening is 
 wat je uitleg is om dit te vinden 
 of je met opsommingen en komma's de volgorde van belang duidelijk maakt

Bron: SLO
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Deelvraag 1

Deze sneltoetsen ga ik gebruiken:



  

  

  

  

Deelvraag 1
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Onderzoek

Land:                                                   Dier:

Dier:                                         Gedrag:

Dit onderdeel maak je online, gebruik dit document
alleen als het online niet werkt en jouw coach

goedkeuring heeft gegeven.

  

  

Dier:                                         Leven de dieren in groepsverband of apart:

  

  

Dier:                                         Dit weet ik over de voedselrelatie en de voedselketen



  

  

Deelvraag 1
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Onderzoek

Dier:                                         Kunnen deze wilde dieren tamme dieren worden:

Overeenkomsten: Verschillen:

Dit onderdeel maak je online, gebruik dit document
alleen als het online niet werkt en jouw coach

goedkeuring heeft gegeven.

  

  

Dier:                                         Dit weet ik over de evolutie van het dier:
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Deelvraag 2

Uniek
Onderwijs

ONLINE AANGEBODEN

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Leerdoel
Kijk naar de rubriek van dit project. Dit wil ik (nog) leren:

Zo zorg ik dat ik aan het doel blijf werken:

Dit is dus mijn leerdoel: (Beschrijf het in 1 zin.)

Zo ga ik aan het doel werken en dit is de datum dat ik mijn doel hoop te
behalen: (stappenplan en einddatum)

Zo kan ik controleren of ik mijn doel heb behaald:

Datum: _____________

Project: __________________________________

Einddatum:

Stappenplan:

1.
2.
3.
4.

Doel:

Wie helpt jou hierbij?

Materiaal: 



Deelvraag 2

  

  

  

  

  

Bepaal zelf hoe jullie het verslag gaan maken (online of op papier).  
          Vergeet niet de observatie van het gedrag toe te voegen. 

Charette model

Het onderdeel waar ik feedback over wil hebben:

Feedback die ik gekregen heb:
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Hoe overleven wilde dieren in de oceaan?
 

Jullie dier:

Welke informatie gaan
jullie opzoeken?

Deze hulpmiddelen van
de databank gaan wij
gebruiken:

Het publiek. (Voor wie
maken jullie dit
verslag?)

Hie gaan jullie gebruik
maken van letterlijk en
figuurlijk taalgebruik?
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Deelvraag 3

Verschillende wilde dieren
Kritisch nadenken en antwoorden met inhoud geven.
1. Welke wilde dieren kennen wij al?
2. Wat verbaasde je het meest tijdens het onderzoek naar wilde dieren?
3. Kun je drie soorten wilde dieren noemen?
4. Stel dat er geen wilde dieren zouden zijn, wat zou dat betekenen?
5. Heb je een kort antwoord gegeven op de vraag ↑ of heb je er even over nagedacht voordat je
antwoord gaf zodat jouw antwoord meer diepgang heeft?
6. Welke informatie zou je gebruiken om te laten zien dat je meer over het onderwerp weet? (bv. Ik
heb gelezen in […] dat […] en daarom denk ik […] )
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Deelvraag 3

1. Wat willen jullie bereiken met jullie product of idee?
2. Waarom is dit belangrijk?
3. Hebben jullie echt kritisch nagedacht over jullie idee?
4. Hoe kan het de wilde dieren helpen?
5. Is het uitvoerbaar? (Is het betaalbaar? Is het een idee dat mensen zullen begrijpen?)
6. Welke naam krijgt jullie idee?

Even stilstaan en nadenken over. (Als team maken)

Charette model

Het onderdeel waar ik feedback over wil hebben:

Feedback die ik gekregen heb:



PLAN
NING

PLAN
NING

Product/idee:

doel inspiratie

taken einddatum

Deelvraag 4
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Deelvraag 4
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Gebruik dit blad als logboek voor jullie product of idee.
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Eindproduct

Aantekeningen:

Kritische vragen stellen:



     

     

     

     

     

     

     

     

De presentatie was duidelijk.
Het onderdeel over het weer
duurde alleen wat lang
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Eindproduct

Naam: Sanne
Onderdeel: 3

1

2

3

4

5

6

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Voorbeeld:

Feedback op de presentatie.
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Eindproduct

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Feedback op de presentatie.

     

     

     

     

     

     

     

     

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel

Naam
Onderdeel


