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Tekst 1
Lees de tekst.

Guinness Recordboek 
Het Guinnes Recordboek is een boek waar allerlei wereldrecords in staan. Je 
kunt erin opzoeken wie de oudste mens ter wereld is. Of wat de zeldzaamste 
postzegel is. Het boek verschijnt één keer per jaar. Mensen die records 
vestigen komen overal vandaan. Ze vinden het een eer om met hun naam 
in het boek te staan. Als je er zelf in wilt komen, moet je een nieuw record 
bedenken. Je kunt ook een bestaand record verbeteren. Maar niet allemaal! 
Er is natuurlijk maar één mens die als eerst op de maan heeft gelopen. In het 
Guinness Recordboek staan serieuze, maar ook grappige records. 

Het Guinnes Recordboek werd in 1951 bedacht. Directeur Hugh Beaver van 
de Guinness bierbrouwerij in Ierland kwam op het idee. Hij was met zijn 
vrienden op vogels aan het jagen. Ze vroegen zich af welke vogel de snelste 
van Europa was. Alle vrienden riepen wat anders en ze kwamen er niet uit. 
Mijnheer Beaver besloot toen een boek te maken waarin mensen allerlei 
records konden opzoeken. Het boek werd een groot succes. Tegenwoordig 
wordt het in meer dan zeventig verschillende landen uitgebracht. Er is ook 
een website. Daar staan voorbeelden van nieuwe records op. In veel landen 
zijn Guinness World Record televisieshows te zien. In België is dat niet zo.

 

Voor kinderen is het extra moeilijk om een wereldrecord te behalen. Dat komt 
doordat zij zich aan dezelfde regels moeten houden als volwassenen. Een 
volwassene zal eerder een record vestigen of breken. Vooral als daar kracht 
of snelheid voor nodig is. Voor kinderen is het makkelijker om een record 
te behalen als ze samenwerken in groep. Zo haalde een klas in Amerika 
een bijzonder record. Het lukte de 23 leerlingen om van het schooljaar 
1984/1985 geen enkele dag te missen! Op de website van Guinness World 
Records is een aparte kinderafdeling: de kidszone. 
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1  Waarom willen mensen in het Guinness Recordboek staan? Kruis aan.

 Omdat het maar één keer per jaar verschijnt.

 Omdat je er dingen in kunt opzoeken.

 Omdat ze het een eer vinden om met hun naam in het boek te staan.

Op welke waaromvraag staat in deze tekst het antwoord? Kruis aan.

 Waarom is het voor kinderen extra moeilijk om een wereldrecord te behalen?

 Waarom verschijnt het Guinness Recordboek maar één keer per jaar?

 Waarom werd het Guinness Recordboek meteen een groot succes?

2  Waar gaat de tweede alinea vooral over? Kruis aan.

 De Guinness bierbrouwerij in Ierland

 De snelste vogel van Europa

 Het ontstaan van het Guinness Recordboek

Welk kopje past het best boven de derde alinea? Kruis aan.

 De kinderafdeling

 Een klas in Amerika

 Records door kinderen
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Tekst 2
Lees de tekst.

3  Beantwoord de waaromvragen over de tekst.

Waarom organiseren modeontwerpers een modeshow?

 

Waarom kun je niet zomaar naar een modeshow? 

 

Op het podium

           

Elk voorjaar en najaar laten beroemde modeontwerpers hun nieuwe collectie zien. 
Dat is de verzameling ontwerpen van kleding voor het volgende seizoen. Zo laten 
ze bijvoorbeeld in het voorjaar de nieuwe kleding voor het najaar zien. Tijdens een 
modeshow kunnen mensen die kleren bekijken. Vrouwen en mannen lopen dan op 
een soort podium heen en weer. Dat podium noem je catwalk. 

           

Je kunt niet zomaar naar zo’n modeshow gaan. Je moet een 
uitnodiging hebben. Vaak nodigt de ontwerper beroemde mensen 
uit: popsterren, filmsterren of voetballers en hun vrouwen. De 
ontwerper wordt namelijk zelf ook bekend als beroemde mensen 
in zijn kleren lopen. En dan wordt zijn kleding meer verkocht. 
En er hangt ook nergens een prijskaartje aan. Mensen die 
naar een modeshow gaan, vinden het namelijk 
niet chic om over geld te 
praten. Na afloop 
van de show 
kunnen de 
mensen wel 
kleren bij de 
ontwerper 
bestellen. 
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4  Stel nu zelf twee waaromvragen. Dat mogen ook vragen zijn waarop het antwoord niet in de 
tekst staat. 

Waarom   ?

Waarom   ?

5  Verzin voor elke alinea een kopje. Schrijf het boven de alinea. 

✂

Tekst 3
Lees de tekst.

In Australië wonen meer dan 21 miljoen mensen.
Het land heeft dan ook een oppervlakte van ongeveer 7 690 000 km².
De hoofdstad van Australië is Canberra. Daar wonen ongeveer 380 000 mensen.
Het is de zesde grootste stad en dus niet de grootste stad van Australië. De 
grootste stad is Sydney. Daar wonen iets minder dan 4,8 miljoen mensen.
Australië hoort bij het werelddeel Oceanië. Het ligt aan meerdere zeeën en twee 
oceanen: de Indische oceaan en de grote oceaan. De kustlijn van Australië is 
langer dan 25 000 km. 
De buurlanden van Australië zijn Nieuw-Zeeland, Papoea Nieuw-Guinea en de 
eilanden die bij Indonesië horen. Ongeveer driekwart van het land bestaat uit 
woestijn. Naast enkele (tropische) regenwouden, bestaat het ook uit steppes en 
savannes.

6  Vul de tabel in. 

Australië

Inwoners 

Oppervlakte 

Hoofdstad 

Grootste stad

Werelddeel

Oceanen 1.

2.

Buurlanden 1.

2.

3.
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Tekst 4
Lees de tekst.

Ik ben geboren in Nederland, maar woon nu in België.
Daarom wil ik even iets vertellen over beide landen.

In Nederland spreken alle inwoners Nederlands. Nederland is 41 526 km² groot.
In Nederland zijn er 16 696 000 inwoners.
Nederland is bekend om de mooie tulpen en heerlijke kazen.
In Nederland heb je erg goede voetballers. De nationale ploeg wordt ‘Oranje’ 
genoemd.

In België spreken de mensen Nederlands, Frans of Duits.
België is 30 528 km² groot. Er zijn 11 008 000 inwoners.
België is bekend om het lekkere bier en de chocolade.
Ook in België heb je goede voetballers. De nationale ploeg heet ‘de rode duivels’. 

7  Vul de tabel in. 

Nederland België

Taal

Inwoners

Oppervlakte

Bekend om

Nationale voetbalploeg

Los de vragen op.

Welk land heeft de meeste inwoners?

 

Welk land heeft de grootste oppervlakte?
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Tekst 5
Lees de tekst.

8  In de tekst staan vijf tips voor het maken van een vluchtplan.
Zet ze in het schema. 

Tips voor het maken van een vluchtplan

a

b

c

d

e

Vluchtplan
Brand in huis. Daar wil je liever niet aan denken. Maar als 
het gebeurt, weet jij dan hoe je het huis uit komt? Ook als 
het huis donker is en je bijna niets kunt zien? Daarom is het 
goed om een vluchtplan te hebben.

Hoe maak je een vluchtplan? Bepaal eerst de vluchtweg. 
Wat is de veiligste en snelste route om weg te komen? Rook 
stijgt op. Een goede vluchtroute gaat dus altijd omlaag. 
Maar het kan zijn dat je vluchtroute is afgesloten. Daarom 
is tip twee: kies een vluchtkamer. Neem het liefst een kamer 
aan de kant van de straat of een balkon. Andere mensen 
kunnen je dan goed zien als je op hulp wacht. De volgende 
tip is: maak een taakverdeling. Wie doet wat? Wie doet wat? 
Wie belt onmiddellijk 1-1-2? Wie zorgt voor de huisdieren? 
Ook belangrijk: spreek af waar de sleutel is. Dan hoeft 
niemand daar straks naar te zoeken. En dit moet je ook niet 
vergeten: spreek buiten een plaats af. Daar ontmoeten alle 
huisgenoten elkaar als ze het huis uitvluchten. 
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Elke training beginnen we met een kilometer lopen. 

Wat is het            , gaan we of blijven we thuis?

Ze was heel hard geschrokken en             van angst. 

3  Onderstreep het onderwerp in de zinnen. 
Kruis aan of het onderwerp in het enkelvoud of het meervoud staat.
Zet de onderwerpen in het enkelvoud om in het meervoud. 
Onderwerpen in het meervoud zet je in het enkelvoud.

Mijn moeder viert vandaag haar verjaardag.  enkelvoud  meervoud 

 

Vanmorgen hebben papa, mijn broer en ik de kamer versierd.  enkelvoud  meervoud 

 

Mijn twee kleine zusjes bakten cupcakes.  enkelvoud  meervoud 

 

Daar zullen alle nonkels en tantes straks heerlijk van smullen.  enkelvoud  meervoud 
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4  Vul de zinnen aan met een gepast onderwerp of een gepaste persoonsvorm.

            bezoeken het museum al voor de derde keer.

Sien en Maria             het huis van kop tot teen. 

Caro             heel graag. 

            jullie vaak alleen? 

✂

5  Onderstreep de verkleinwoorden in de zinnen in de eerste kolom.
Schrijf het grondwoord in de tweede kolom. Verbind het met de juiste betekenis. 
Meerdere zinnen kunnen dezelfde betekenis hebben

Jij bent het lievelingetje van de juf.             

Mag ik dat doosje eens?                Het is wat spottend.

Zusje, heb je even?               Het is klein.

Hij heeft een cruisescheepje gekocht.                Het is lief.

Wat een mooi kettinkje!                Ik wil iets. 

Je bent een schatje!                

✂

6  Ken je de verkleinwoorden van de grondwoorden? Vul ze in de tekst in.
Kies uit: kaart - ring - pak - strik - vriend. 

Op mijn verjaardag kreeg ik een mooi             van mijn           .

Om de envelop zat een            . Ik kreeg ook een            . 

Het was een            . 


