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Verken de teksten.

Arne is er nog niet aan gewend. Niet aan paps kookkunst, of het totale gebrek daaraan, niet 
aan mams huilbuien of haar buien in het algemeen. Niet aan het hoppen van thuis naar paps 
appartement en terug naar huis. Niet aan de kale slaapkamer in paps appartement. Niet aan de 
opwarming van de aarde. Het is maart en het zomert. Zijn ouders zijn zes maanden uit elkaar. 
Arne is somber.
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Orang-oetans
Orang-oetans zijn mensapen. Ze hebben erg lange 

armen en roodachtig haar. Het zijn slimme apen. 

Hun naam betekent ‘bosmens’. Orang-oetans eten 

vooral vruchten, boomschors en insecten. Vooral 

mieren vinden ze erg lekker. Orang-oetans leven in 

Indonesië op de eilanden Borneo en Sumatra. De 

orang-oetans hebben het erg moeilijk. Hun aantal 

neemt sterk af. De leefomgeving van de orang-

oetans wordt steeds kleiner. Dat komt omdat de 

bossen waarin ze wonen, worden gekapt. Ook zijn 

er vaak branden die de bossen vernietigen. Een 

ander probleem vormen jagers. Zij vangen baby’s 

van orang-oetans om ze als huisdier te verkopen. 

Om de baby’s goed te kunnen vangen, schieten ze 

zelfs de moeder dood! Er zijn nog maar tussen de 

50.000 en 60.000 orang-oetans over in de wereld. 

Pablo Picasso
Pablo Picasso was een beroemd schilder en beeldhouwer. 
Hij werd op 25 oktober 1881 geboren in Zuid-Spanje. De 
vader van Picasso was kunstschilder. Al snel bleek dat ook 
Pablo heel goed kon tekenen. Als jongetje tekende hij vaak 
duiven en stierengevechten. In 1893 verhuisde de familie 
naar Barcelona en ging Pablo daar naar de kunstacademie. 
Dat is een school voor kunstenaars. Zijn vader wilde dat hij 
leerde schilderen zoals iedereen het gewend was. In 1907 
vond hij een heel nieuwe manier van schilderen uit. Het lijkt 
of de mensen en dingen bij hem uit blokken bestaan. Een 
ander woord voor blok is kubus. Daarom heet die schilderstijl 
het kubisme. In het begin vonden veel mensen dat maar 
niets. Ze waren zelfs geschokt door zijn werk. Ze zeiden: ‘Zo 
zien mensen en zo ziet de wereld er toch niet uit!’ Toch is 
Picasso over de hele wereld beroemd geworden met die stijl 
van schilderen. 
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1  Lees de vragen. In welke tekst staat het antwoord, denk je?
Controleer of je het antwoord vindt. 
Als het antwoord op de vraag niet in de tekst staat, schrijf dan op wat je kunt doen om het 
antwoord te vinden.

Lijkt cricket heel erg op honkbal?
Het antwoord staat misschien in tekst  1  2  3  4

Staat het antwoord in de tekst?  

 ja

 nee ➜  Hoe kan ik het antwoord vinden?  

Heeft Picasso zijn talent geërfd van zijn vader?
Het antwoord staat misschien in tekst  1  2  3  4

Staat het antwoord in de tekst?  

 ja

 nee ➜  Hoe kan ik het antwoord vinden?  

Cricket
Cricket is een sport die is uitgevonden door de Engelsen. Cricket 
wordt gespeeld in elftallen en lijkt een beetje op slagbal. Het 
wordt gespeeld op een groot grasveld. In het midden ligt een 
speelstrook. Die speelstrook heet de pitch. Aan de uiteinden van 
de pitch staan twee hekjes, de wickets. 
De werper probeert met een bal steeds een wicket omver te 
gooien. Maar twee spelers van de slagpartij verdedigen de 
wickets. Dat doen ze door de bal die de werper gooit, weg te 
slaan. Als de bal is weggeslagen, mogen de slagmensen rennen. 
Ze rennen heen en weer tussen de wickets. 
Elke keer als ze tussen de wickets lopen, scoren ze een run. 
Hoe verder de bal is weggeslagen, hoe meer runs ze kunnen 
scoren. Als de bal uit het veld terugkomt, moeten ze met rennen 
stoppen. 
Als de werper het wicket omvergooit, is de slagman uit. Dan is 
de volgende aan de beurt, tot alle spelers aan slag zijn geweest. 
Dan wordt de veldpartij de slagpartij. Het team met de meeste 
runs wint. 
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Waarom hebben de orang-oetans het zo moeilijk?
Het antwoord staat misschien in tekst  1  2  3  4

Staat het antwoord in de tekst?  

 ja

 nee ➜  Hoe kan ik het antwoord vinden?   

Welke andere schilders schilderen volgens de stijl van het kubisme?
Het antwoord staat misschien in tekst  1  2  3  4

Staat het antwoord in de tekst?  

 ja

 nee ➜  Hoe kan ik het antwoord vinden?   

Wat zijn de spelregels van cricket?
Het antwoord staat misschien in tekst  1  2  3  4

Staat het antwoord in de tekst?  

 ja

 nee ➜  Hoe kan ik het antwoord vinden?   

Welke gelijkenissen bestaan er tussen een orang-oetan en de mens?
Het antwoord staat misschien in tekst  1  2  3  4

Staat het antwoord in de tekst?  

 ja

 nee ➜  Hoe kan ik het antwoord vinden?   

2  Bij welke tekst heb je zelf nog veel vragen?
Bij tekst  1  2  3  4

Noteer drie vragen die jij je stelt bij deze tekst, waarop je het antwoord niet kunt terugvinden in de 
tekst. 
Vraag 1:  

 

Vraag 2:  

 

Vraag 3:  

 

✂
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3  Noteer drie vragen die jij je stelt bij deze tekst, waarop je het antwoord kunt terugvinden in de 
tekst. Noteer ook de antwoorden.

Vraag:  

Antwoord:  

Vraag:  

Antwoord:  

Vraag:  

Antwoord:  

✂

4  Lees tekst 1 opnieuw. Wat onthoud jij vooral uit deze tekst?

 

 

Welke conclusie kun je trekken na het lezen van deze tekst?

 

 

✂

5  Lees tekst 2 volledig.
Wat is de hoofdgedachte van deze tekst?

 

 

Welke conclusie trek jij na het lezen van deze tekst?

 

 

voorbeeldoplossing

voorbeeldoplossing

�  ou� rs van ArË  zĳ n uit elkaar. Hĳ   kan ה t 
n� t § woon wor� n. Hĳ  is Î rdr� tig.

Orang-Ï tans zĳ n ¤ n d� rsoort d¦  Ð t uits± rÑ n 
� d� igd is.



© Uitgeverij Zwijsen BE 2014  Dit blad hoort bij Zie zo Taal, leerjaar 4, blok 7, les 20 229

Zie zo Taal
blok 7 | Oefenen lezen20

6  Lees tekst 3 volledig.
Wat is de hoofdgedachte van deze tekst?

 

 

Welke conclusie trek jij na het lezen van deze tekst?

 

 

✂

7  Lees tekst 4 volledig.
Wat is de hoofdgedachte van deze tekst?

 

 

Welke conclusie trek jij na het lezen van deze tekst?

 

 

Pablo Picasso is ¤ n kuns± naar d¦  � rœ md is 
§ wor� n omdat hĳ   הt kubis¾  uitvond.

Dit zĳ n �  × � ls van cric� t.


