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 Tekst lezen 
1. Kijk naar de tekst. 

Waar gaat de tekst over? 

 

2. Luister en lees de woorden mee. 

drone 

[spreek uit:  

droon] 

 

drones 

[spreek uit:  

droons] 

 

pizza’s 

[spreek uit:  

piet – zaas] 

     

camera 

[spreek uit:  

kaa – mu – raa] 

 

opnames 

[spreek uit:  

op – naa – mus] 

 

files 

[spreek uit:  

fie – lus] 

     

on – der – de - len 

onder – delen 

onderdelen 

 

he – li – kop – ter 

heli – kopter 

helikopter 

 

restaurant 

[spreek uit:  

res – too – rant] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

3. Lees de inleiding van de tekst. 

4. Wat is er in Rotterdam gebeurd? 

 

 

 

 

 

 

Jullie gaan nu de tekst lezen. 

Luister naar je juf of meester. 

 

Je leest steeds een stukje van de tekst. 

Dan geef je antwoord op de vraag die bij dat stukje hoort. 

Soms zijn er meer vragen bij een stukje. 
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Wat is een drone? 

5. Lees het stukje Wat is een drone? 

6. Welke dingen over drones zijn waar? 

Zet een kruisje voor de goede antwoorden. 

Er zijn drie antwoorden goed.  

 Drones mogen geen opnames maken tijdens het vliegen. 

 In drones zit vaak een camera. 

 In een drone zit soms een piloot. 

 Je kunt een drone op afstand besturen. 

 Met drones kun je zien wat er gebeurt op plaatsen waar je moeilijk kunt 

komen. 

 

Nieuwe onderdelen 

7. Lees het stukje Nieuwe onderdelen. 

8. Hoe worden nu vaak spullen naar een schip gebracht? 

  
 

 

9. Waarom is er nu een test gedaan met drones? 

A. Omdat drones er mooier uitzien dan helikopters. 

En er zijn maar heel weinig helikopters in Nederland. 

B. Omdat het duur is om spullen met een helikopter naar een schip te 

brengen. En er is niet altijd een helikopter vrij. 

C. Omdat schepen nu veel meer onderdelen nodig hebben dan vroeger. 

Want er gaan steeds vaker onderdelen kapot. 

 

Schip in Rotterdam 

10. Lees het stukje Schip in Rotterdam. 

11. Is de test goed gegaan? 

A. Ja, want de drone leverde het pakketje af op een schip. 

B. Ja, want het schip is in de haven aangekomen. 

C. Nee, want de drone was te klein om het pakketje af te kunnen leveren. 



pagina 3 van 6 

 

 

    

 

week 22 – 25 mei 2020 – opdrachten niveau AA 

© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl 

Soep 

12. Lees het stukje Soep. 

13. Waarvoor willen ze in een restaurant in Almelo drones gaan gebruiken? 

 

 

 

Na het lezen 

14. Zou jij willen dat een drone in een restaurant je eten brengt? 

Waarom wel of niet? 

 

 

 

 Een 4-2-2-schema invullen 

Kijk nog eens in de tekst en denk zelf goed na over de tekst. 

Vul dan het schema in. 

De tekst heeft 4 stukjes 

met een kopje. 

 

Welke 4 nieuwe dingen 

weet je nu?  

 

Noem uit elk stukje  

1 ding. 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Welke 2 dingen uit de 

tekst vind je leuk om te 

weten?  

 

 

1. 

 

 

2. 

 

Welke 2 vragen heb je 

nog na het lezen van de 

tekst? 

 

 

1. 

 

 

2. 

4 

2 

2 
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 Vragen over verwijswoorden en andere vragen  

Lees de uitleg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak nu de vragen over verwijswoorden. 

 

1. Lees regel 20. 

Daar staat: Dat gebeurt nu vaak met een helikopter. 

Waar verwijst Dat naar? 

A. iets wat kapot is (regel 17) 

B. snel even naar een winkel varen (regel 18) 

C. spullen naar een schip brengen (regel 19) 

 

2. Lees regel 26.  

Daar staat: Een drone leverde daar een pakketje af op een groot schip.  

Waar is daar? 

A. in de haven van Rotterdam (regel 25) 

B. op zee (regel 29) 

C. in een restaurant in Almelo (regel 34)  

 
3. Lees regel 27. 

Daar staat: En dat ging heel goed.  

Waar verwijst dat naar? 

A. een pakketje afleveren (regel 26) 

B. nog meer tests uitvoeren (regel 28) 

C. naar een schip op zee vliegen (regel 29) 

Weet je het nog? 

In sommige zinnen in de tekst staat een verwijswoord. 

Bijvoorbeeld: hij, ze, het, ik, dat, deze, die, we, daar of er.  

Je kunt een ander woord of groepje woorden uit de tekst op die plaats invullen. 

 

Meestal staat dat woord of het groepje woorden één regel eerder in de tekst. 

Maar het woord staat soms ook wat verder terug. 

Of juist een stukje verder. 

Foto: Dutch Drone Delta 
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Maak nu de andere vragen. 

 

4. Lees regel 6. 

Daar staat: Een drone is een onbemand vliegtuigje. 

Wat is onbemand? 

A. er zit geen camera of radio in 

B. er zit niemand in, ook geen piloot 

C. er zitten hele grote vleugels aan 

 
5. Lees regel 16. 

Daar staat: Schepen hebben vaak nieuwe onderdelen nodig. 

Wat is het onderdeel? 

A. het belangrijke moment 

B. het grote pakket, het pak 

C. het stukje van iets, het deel 

 
6. Kijk in het stukje Schip in Rotterdam. 

Er is nu één test gedaan met drones. 

Welke tests worden later nog uitgevoerd? 

Zet een kruisje voor de twee goede antwoorden.  

 Een drone moet grotere spullen afleveren. 

 Een drone moet het eten brengen in een restaurant. 

 Een drone moet naar de haven in Rotterdam vliegen. 

 Een drone moet naar een schip op zee vliegen. 
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 Extra opdracht: Een drone maken of tekenen 

De tekst gaat over drones. 

Drones kunnen van alles. 

Ze kunnen bijvoorbeeld pizza’s bezorgen en pakketjes afleveren. 

 

1. Wat kunnen drones nog meer? 

Noem twee dingen uit de tekst: 

 
 

 

 

 

2. Waar zou jij een drone voor willen gebruiken? 

Vul het hieronder in. 

 

Ik zou een drone willen hebben om: 

 

 

 

De naam van mijn drone is: 

 
 

 

3. Maak nu je eigen drone. 

Je mag een drone knutselen of tekenen. 

• Knutsel je een drone? 

Daar mag je allerlei spullen voor gebruiken. 

Je kunt ook een drone maken van Lego of K’nex. 

• Teken je een drone?  

Maak je tekening dan op een los blad. 

 

 

 

 

 


