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Klokken 
Meestal gebruik je een klok als je wilt weten hoe laat het is.
Maar er zijn klokken waarop je dat helemaal niet kunt zien.
Soms zijn die toch handig.

Op de allereerste klokken kon je niet zien hoe laat het was.
Je kon wel zien hoe lang iets duurde. Bijvoorbeeld met een zandloper of een 
waterklok.
De zandloper bestaat uit twee reservoirs. De tijd wordt gemeten door zand 
uit het bovenste reservoir door een smalle doorgang naar het onderste 
reservoir te laten lopen. De zandloper wordt nu nog wel eens gebruikt bij 
spelletjes. Hij laat zien hoe lang je beurt duurt.
Een waterklok is een klok die de tijd meet door middel van stromend water. 
Je kunt het vergelijken met een zandloper, maar dan met water.

De eerste klok waarop je kon zien hoe laat het was, 
was een zonnewijzer. Dat is meestal een platte 
schijf met een stift erop. De schaduw van de stift 
geeft aan hoe laat het is. Maar als de zon niet 
schijnt, werkt hij niet. Daarom hebben mensen ook 
andere klokken bedacht. Soms zie je een zonnewijzer 
ter versiering in een tuin staan. 

Verken de tekst Klokken. Los nadien de vragen op.

Je kunt het vergelijken met een zandloper, maar dan met water.

De eerste klok waarop je kon zien hoe laat het was, 

andere klokken bedacht. Soms zie je een zonnewijzer 

1  Wat voor tekst is dit? Kruis aan. 

 verhaaltekst  informatietekst  meningtekst  doetekst  verslagtekst

Waar vind je deze tekst? Kruis aan.

 in een informatieboek

 in een leesboek

 in een tijdschrift

 in een krant

Waarover gaat de tekst, denk je? Schrijf twee onderwerpen op.

 

 

 

 

X

X

voorbeeldoplossing

Ã t gaat oÔ r soor� n klok� n. Op sommiÖ  klok� n 
kun ×  z� n hœ  laat ה t is, op an� Ø  n� t.
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Wat is de bedoeling van de schrijver van deze tekst? 

 Hij wil zijn mening geven over het onderwerp.

 Hij wil de lezers waarschuwen.

 Hij wil de lezers informatie geven.

 Hij wil de lezers laten (glim)lachen.

2  Lees nu de tekst volledig en beantwoord de vragen.
Welke titel past ook bij deze tekst?

 De zandloper  De tijden van vroeger  Verschillende soorten klokken

Noteer twee moeilijke woorden uit de tekst. Kun je de betekenis achterhalen?

 

 

Op welke ‘waaromvraag’ vind je het antwoord in de tekst?

 Waarom hebben de mensen naast de zonnewijzer nog andere klokken bedacht?

 Waarom werkt de zonnewijzer niet als de zon niet schijnt?

 Waarom kon je op de allereerste klokken niet zien hoe laat het was?

Bedenk twee vragen die je kunt stellen bij het lezen van deze tekst. 
Het antwoord op de vragen moet in de tekst terug te vinden zijn.

Vraag:  

Antwoord:  

Vraag:  

Antwoord:  

Bedenk een vraag die jij je wilt stellen bij het lezen van deze tekst. 
Het antwoord op de vraag mag NIET in de tekst terug te vinden zijn.

Vraag:  

Schrijf twee sleutelwoorden op uit de tekst.

 

X

X

X

voorbeeldoplossing

voorbeeldoplossing

Waarvoor wordt 	  zandloפ r nu nog � l ± ns � bruikt?
°  zandloפ r wordt � bruikt bĳ  s פlÂ tÜ s.

WaarÝ   kun ×  ± n wa� rklok · r� lĳ  �n?
Þ  kunt ± n wa� rklok · r� lĳ  �n  �t ± n zandloפ r.

klok� n   zonß wĳ  Òr
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2  Bepaal de hoofdgedachte van de tweede alinea.

 

Hoe vertel jij de tekst na? Kruis aan.

 Meestal gebruik je een klok als versiering.

 Een klok dient meestal om te kijken hoe laat het is, maar er zijn ook andere klokken die handig 
zijn.

 Een zandloper en een zonnewijzer worden nu soms nog gebruikt.

Noteer twee vragen die jij je nog stelt na het lezen van deze tekst. 

Vraag:  

Vraag:  

Noteer welke bron of bronnen jij zou raadplegen om het antwoord op jouw vragen te kunnen 
vinden.  

 

✂

Verken de tekst Tweehonderd jaar terug. Los nadien de vragen op.

Tweehonderd jaar terug

1. Zit je nu op school? Kijk dan eens om je heen. Hoe groot is 
het lokaal? Hoeveel leerlingen zitten er in de klas? Zijn er veel 
ramen? Waarschijnlijk heb je redelijk wat ruimte, is het niet te 
druk en komt er genoeg licht binnen. 

2. Dat was ruim tweehonderd jaar geleden wel anders. Scholen 
hadden toen maar één lokaal. Daar zaten alle kinderen in. Op 
een dorpsschooltje waren dat er niet zo veel. Misschien veertig 
of vijftig kinderen. Maar op scholen in de stad zaten wel zo’n 
honderd kinderen bij elkaar. Vaak van ’s ochtends zeven uur tot 
’s avonds zes uur. *Soms zelfs tot ’s avonds laat, ‘gezellig’ bij 
een kaarsje. 

3. Het lokaal stonk in die tijd behoorlijk. De wc, het stilletje, 
stond in het lokaal! Voor al die honderd leerlingen was er maar 
één wc. Er zat wel een deurtje voor. 

Op sommiÖ  klok� n kon ×  n� t z� n hœ  laat ה t was.

X
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4. Kinderen van alle leeftijden zaten dus bij elkaar. Al zag je 
kinderen die ouder dan negen jaar waren niet vaak op school. 
Zij waren oud genoeg om te werken en geld te verdienen. In 
de zomer zag je op de dorpsscholen zelfs bijna helemaal geen 
kinderen. Dan moesten ze hun ouders helpen op het land. 

1  Wat voor tekst is dit? Kruis aan.

 verhaaltekst  informatietekst  meningtekst  doetekst  verslagtekst

Waar vind je deze tekst? Kruis aan.

 in een informatieboek

 in een leesboek

 in een tijdschrift

 in een krant

Waarover gaat de tekst, denk je? Schrijf twee onderwerpen op.

 

 

 

 

Wat is de bedoeling van de schrijver van deze tekst? [4 aanvinkvakjes toevoegen]

 Hij wil zijn mening geven over het onderwerp.

 Hij wil de lezers waarschuwen.

 Hij wil de lezers informatie geven.

 Hij wil de lezers laten (glim)lachen.

2  Lees nu de tekst volledig en beantwoord de vragen.
Hoe werd de wc vroeger genoemd? 
Omcirkel het in de tekst.

 Lees nu de tekst volledig en beantwoord de vragen.

X

X

X

voorbeeldoplossing

Scho¥ n za� n er vrœ � r an� rs uit dan nu. 
Alä  kin�  ̈n za� n in ± n lokaal en n� t alä  
kin�  ̈n gin� n naar school.

± n lokaal en n� t alä  ± n lokaal en n� t alä  



262 Dit blad hoort bij Zie zo Taal, leerjaar 4, blok 8, les 20 © Uitgeverij Zwijsen BE 2014

Zie zo Taal
blok 8 | Oefenen lezen20

In de tekst staat bij *: Soms zelfs tot ’s avonds laat, ‘gezellig’ bij een kaarsje. 
Het woord gezellig staat tussen aanhalingstekens. Wat bedoelt de schrijver daarmee? Kruis aan.

 Overdag waren de lessen saai, maar ’s avonds werd het gezellig op school.

 Het lijkt misschien gezellig, maar eigenlijk was het helemaal niet zo gezellig.

Wat was vroeger anders dan nu? Schrijf zeker twee dingen op. 

 

 

Bedenk twee vragen die je kunt stellen bij het lezen van deze tekst. 
Het antwoord op de vragen moet in de tekst terug te vinden zijn.

Vraag:  

Antwoord:  

Vraag:  

Antwoord:  

Bedenk een vraag die jij je wilt stellen bij het lezen van deze tekst. 
Het antwoord op de vraag mag NIET in de tekst terug te vinden zijn.

Vraag:  

Schrijf twee sleutelwoorden op uit de tekst.

 

X

voorbeeldoplossing

voorbeeldoplossing

voorbeeldoplossing

Waarom stonk ה t lokaal tœ n ¢ hoorlĳ k?

Alä  kin�  ̈n za� n in ± n lokaal. °  wc was ook 
in dat lokaal.
Alä  kin�  ̈n za� n in ± nAlä  kin�  ̈n za� n in ± n

an� rs   alä  ç  ftĳ  �n

Omdat 	  wc in ה t lokaal stond.

Waarom gin� n kin�  ̈n ou� r dan é � n jaar n� t vaak naar school?
Omdat �  oud � nœ g wa  ̈n om ë  � r� n.
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3  Bepaal de hoofdgedachte van iedere alinea.

1.  

2.  

3.  

4.  

Hoe vertel jij de tekst na? Schrijf zeker drie zinnen.

 

 

 

 

 

Noteer twee vragen die jij je nog stelt na het lezen van deze tekst. 

Vraag:  

Vraag:  

Noteer welke bron of bronnen jij wilt raadplegen om het antwoord op jouw vragen te kunnen 
vinden.

 

Waarom gin� n kin�  ̈n ou� r dan é � n jaar n� t vaak naar school?

voorbeeldoplossing

SchoollokaÂ n nu: ¦  l ruimí  en licht.
SchoollokaÂ n vrœ � r: ¦  l kin�  ̈n bĳ  elkaar en � ing licht.
Ã t lokaal stonk doordat er maar ± n WC was en in ה tÒ lfî  lokaal was.± n WC was en in ה tÒ lfî  lokaal was.± n WC was en in ה tÒ lfî  lokaal was.
Alä  ç  ftĳ  �n za� n saË n, maar kin�  ̈n ou� r dan 9 jaar mœ s� n � r� n.


