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Tekst 1
Lees de tekst Hooikoorts.

1  Achterhaal de betekenis van enkele woorden uit de tekst. 
Wat zijn pollen? Kruis aan.

 bloeiende struiken   kleine plantendeeltjes   bepaalde bacteriën

Wat zijn symptomen? Kruis aan.

 Datgene waaraan je een ziekte kunt herkennen.
 De medicijnen die helpen bij hooikoorts.

2  Lees de zinnen. Kruis de juiste betekenis van het schuingedrukte woord aan.

Ik heb geen kennis van zaken als het op voetbal aankomt.

de kennis =  het bekende  
   het inzicht/het weten

Voor zijn verjaardag ga ik hem een fles kinderchampagne schenken.

schenken =  geven
   (uit)gieten

✂

Mensen met hooikoorts zijn allergisch voor pollen of stuifmeel van 

grassen, bomen of struiken. Wanneer er veel stuifmeel in de lucht zit, 

krijgen ze last van hun neus en ogen. De zomermaanden, als gras bloeit, 

zijn voor hooikoortspatiënten dan ook het vervelendst.

Mensen met hooikoorts krijgen niesbuien, omdat de pollen in hun 

neus een jeukend gevoel geven. Ook kunnen hun ogen jeuken, 

tranen en er rood uitzien. Ze zijn vaak overgevoelig voor licht. 

Hooikoorts kan ook zorgen voor een vervelende kriebelhoest en zelfs 

voor ademhalingsproblemen. Je kunt hooikoorts niet bestrijden met 

medicijnen. Je kunt wel de symptomen van hooikoorts bestrijden. 

Daarvoor zijn tabletten, druppels en sprays in de handel.
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Tekst 2
Lees de volgende tekst.

✂

Hij was lange tijd niet goed van die stomp tegen zijn slaap.

de slaap =  de rust/pauze
   de zijkant van je hoofd, naast je ogen

Op kamp klapte de band van mijn fiets, waardoor we een heel eind te voet moesten afleggen.

klappen =  applaudisseren
   ontploffen/barsten

Kun je me enkele vellen aangeven?

het vel =  de huid
   het papier

Als je in grote groep fiets, is het handig als je met een even aantal mensen bent. 

even =  ogenblik/tel
   deelbaar door 2

Meneer Meridiaan wachtte geduldig tot de laatste klok geslagen had. ‘Vijf seconden,’ zei hij toen 
de rust was weergekeerd.
‘Vijf seconden, vijf seconden,’ kraste de vogel.
‘Pardon?’ zei Olivier.
‘Te vroeg, jongeman. Ik ga precies om negen uur open. U was vijf seconden te vroeg. ‘

 * ‘O,’ zei Olivier, die niet goed wist wat hij daar nu op moest zeggen. De uurwerkmaker hield zijn 
hoofd opzij, alsof hij twijfelde. ‘We zouden natuurlijk ook kunnen zeggen dat hij te laat is,’ zei hij 
tegen de vogel, ‘nietwaar, Melchio?’
De vogel hopte opgewonden op en neer. ‘Te laat!’ kraste hij.
Olivier begreep er niets van. ‘Te laat? Hoe kan ik nou te laat zijn 
als ik te vroeg was?’
‘Heel eenvoudig. Ik ging gisteren om vijf uur dicht.
Zoals altijd overigens. Klokslag vijf uur. Sluitingstijd.’
‘Ja?’ zei Olivier aarzelend. 

** ‘Ziet u niet wat ik bedoel? Als we daarvan uitgaan, bent u 
maar liefst vijftien uur, negenenvijftig minuten en vijfenvijftig 
seconden te laat.’
‘Juist,’ zei Olivier. Hij had het gevoel dat hij vreselijk in de maling 
werd genomen. 
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3  Achterhaal de betekenis van de verwijswoorden in de tekst.
In de tekst staat bij *: … die niet goed wist wat hij daar nu op moest zeggen. 
Waarnaar verwijst daar? Kruis aan.

 Dat de vogel ‘Vijf seconden, vijf seconden’ kraste.
 Dat meneer Meridiaan om negen uur open gaat.
 Dat Olivier vijf seconden te vroeg zou zijn.
 Dat Olivier te laat zou zijn.

Bij ** staat in de tekst: Als we daarvan uitgaan,… 
Waarnaar verwijst daarvan? Kruis aan.

 Dat de sluitingstijd van de winkel klokslag vijf uur is.
 Dat Olivier vijftien uur, negenenvijftig minuten en vijfenvijftig seconden te laat is.
 Dat de vogel ‘Te laat!’ kraste.
 Dat het heel eenvoudig is.

✂

Tekst 3
Lees de volgende tekst.Lees de volgende tekst.

Ik was vaak kwaad de laatste tijd. Zomaar. Ik ergerde me aan mijn zusje, ook, 

of zelfs juist, als ze lief aan het spelen was. *Mijn moeder was een rare en 

mijn vader juist niet, maar dat wist ik allang. Waarom kon ik er ineens niet 

meer tegen? Zelfs Flops, mijn konijn, kon ik af en toe bijna wel schoppen. 

Mijn moeder had deodorant voor me gekocht en praatte over behaatjes.

Misschien hield de wereld zijn adem wel in, dacht ik soms, misschien stond er 

iets te gebeuren, iets groots, iets gewichtigs, iets echts. Er zou iets of iemand 

kunnen komen, maar wat dan? En wie? En wanneer?

Als iemand mij eens zoeken zou. Als iemand mij eens wilde vinden, mij in het 

bijzonder, alleen mij maar. **Zo moeilijk kon dat niet zijn. Een kwestie van 

de juiste coördinaten invoeren: sterrenstelsel, atmosfeer, melkweg, planeet. 

Werelddeel, landje, provincie. Gemeente, stad, straat, huis. Postcode en, 

voor de zekerheid, tel thuis en tel mobiel… dan was de bestemming bereikt. 

Het feest, of wat het ook was, kon beginnen. ***Ik was er klaar voor.

Eiselin, J. (2008). Hij & ik. Rotterdam: Lemniscaat.
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4  Achterhaal de betekenis van de verwijswoorden in de tekst.
In de tekst staat bij *: … maar dat wist ik allang. Waarnaar verwijst dat? Kruis aan.

 Dat de ik-figuur vaak kwaad was de laatste tijd.
 Dat de ik-figuur zich aan haar zusje ergerde.
 Dat de moeder van de ik-figuur een rare was en haar vader juist niet.
 Dat de ik-figuur haar konijn Flop af en toe bijna wel kon schoppen. 

In de zin direct daarna staat ook een verwijswoord. Kleur het groen.

Bij ** staat in de tekst: Zo moeilijk kon dat niet zijn. Waarnaar verwijst dat? Kruis aan.

 Dat er iets groots te gebeuren stond.
 Dat iemand de ik-figuur zou zoeken en vinden.
 Dat het een kwestie was van de juiste coördinaten invoeren.
 Dat je voor de zekerheid tel thuis en tel mobiel moest invoeren.

Bij *** staat in de tekst: Ik was er klaar voor. Waarnaar verwijst er? Kruis aan.

 Naar de zoektocht.
 Naar het invoeren van de coördinaten.
 Naar de bestemming.
 Naar het feest, of wat het ook was.

5  Vul het goede verwijswoord op de juiste plaats in de tekst in.
Kies uit: daar, daarbij, dat (2x), eruit.

✂

Al jong begon Harm met het maken van boeken. Met een vriend kocht hij 

biologieboeken. Hij knipte de plaatjes           en schreef 

          zijn eigen verhaal. Later, op de middelbare school, 

volgde het echte werk als redacteur van de schoolkrant. Na zijn studie 

stond hij vijfentwintig jaar lang voor de klas, als leraar Nederlands. 

          begon het schrijversbloed pas echt te kriebelen. 

‘Vaak dacht ik:           kan ik ook,           kan 

ik beter!’

Jonge, H. de (2005). De geur van roestig ijzer. Rotterdam: Lemniscaat.

 kan 
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Lees het volgende gedicht.

Uit: ‘Tikken tegen de maan’, tekst Hans Andreus met illustraties van 
Sieb Posthuma © Ons Erfdeel vzw
Uit: ‘Tikken tegen de maan’, tekst Hans Andreus met illustraties van 

De pad en de roos

Een pad die op een tuinpad zat, 
riep: ’Wat een mooie bloemen!’
Op zoveel schoonheid zal ik mij

nooit kunnen beroemen!’

Toen sprak een witte roos: ‘Wees blij
dat jij nog iets bewondert.

Ik vind mezelf ook meer dan fraai, 
maar ’t wordt alleen ontzettend saai

wanneer je niets echt mooi meer vindt,
jezelf dan uitgezonderd.’

6  Zet een kruisje wanneer het kenmerk volgens jou bij het gedicht past.

Kenmerk ▼ De pad en de roos

rijm

beeldspraak

leestekens

7  Noteer in één zin wat jouw eerste indruk is van het gedicht.
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