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N Dit is nieuw voor me. 
?? Ik weet niet wat dit woord betekent. 

In een tekst staan soms woorden die je nog niet kent. Maar niet elk woord is 
belangrijk om de tekst goed te begrijpen. Je merkt het vanzelf als je doorleest. 
Begrijp je de tekst niet meer? Dan is dat woord wel belangrijk! Gebruik dan de 
woordhulp op het stappenplan. Daar staat wat je kunt doen als je een woord 
niet begrijpt. 
 
Pen vertelt het ook nog even: 
 
 
 

  Tekst lezen en de betekenis van moeilijke woorden vinden 
1. Kijk naar de tekst. Voorspel waar de tekst over gaat. 
2. Lees de uitleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Lees de tekst. Schrijf tijdens het lezen steeds de tekens die je hieronder ziet bij de 
tekst.  

 
 
 

Ik kan naar de afbeelding bij een tekst kijken. 
Misschien heeft het plaatje iets met het woord 
te maken. 
 

Ik kan goed naar het woord zelf kijken. Want soms 
ken ik al een stukje van het woord. 
 

  
Ik kan een stukje  opnieuw lezen of even verder lezen .  

Misschien begrijp ik het woord dan. 
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Maak de vragen. Gebruik de woordhulp op het stappenplan. 
 
4. Leiders van het land hebben ruzie met elkaar en er is veel onrust. (r. 9-10)  

Wat is de onrust?  
Tip 1: Kijk naar het woord zelf. Ken je al een stukje van het woord? 
Tip 2: Kijk naar het woord in de tekst. Lees een stukje terug. 
 
A. een gevoel van angst en spanning 
B. een gevoel van blijheid en geluk 
C. een gevoel van luiheid en moeheid 

 
 
5. Ook zijn eten en medicijnen onbetaalbaar geworden. (r. 10) 

Wat is onbetaalbaar?  
Tip 1: Kijk naar het woord zelf. Ken je al een stukje van het woord? 
Tip 2: Kijk naar het woord in de tekst. Lees een stukje terug.  
 
A. heel erg duur 
B. heel erg mooi 
C. heel goedkoop 

 
 
6. Het is de grootste groep vluchtelingen die er ooit was in Zuid-Amerika. (r. 12) 

Wat is een vluchteling?  
Tip 1: Kijk naar het woord in de tekst. Lees een stukje verder.  
Tip 2: Kijk naar het woord zelf. Ken je al een stukje van het woord? 
 
A. iemand die mensen helpt die dat nodig hebben omdat ze in nood zijn 
B. iemand die op vakantie gaat omdat hij veel van de wereld wil zien 
C. iemand die zijn huis en alles achterlaat omdat er veel gevaar is  

 
 
7. Het Rode Kruis heeft overal in de wereld hulpverleners. (r. 17) 

Wat is een hulpverlener?  
Tip 1: Kijk naar het woord zelf. Ken je al een stukje van het woord? 
Tip 2: Kijk naar het woord in de tekst. Lees een stukje verder.  
Tip 3: Kijk naar de tweede foto bij de tekst. 
 
A.  iemand die eigenlijk geen hulp kan geven 
B.  iemand die veel hulp van anderen vraagt 
C.  iemand die voor zijn werk anderen helpt 
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8. Maar ze helpen ook de Venezolanen die gevlucht zijn naar omringende landen, zoals 
Colombia, Brazilië, Peru, Ecuador en de eilanden Aruba en Curaçao. (r. 23-24) 
Wat is omringend?  
Tip 1: Kijk naar het woord zelf. Ken je al een stukje van het woord? 
Tip 2: Kijk naar het woord in de tekst. Lees een stukje verder.  
 
A. eromheen 
B. heel erg groot  
C. heel ver weg 

 
 
9. Vaak hebben de vluchtelingen een barre tocht van dagen achter de rug. (r. 25-26) 

Wat is bar?  
Tip: Kijk naar het woord in de tekst. Lees een stukje verder.  
 
A. gezellig 
B. mooi 
C. zwaar  

 
 
10. Jullie krijgen dan een pakket om aan de slag te gaan. (r. 35) 

Wat is aan de slag gaan?  
Tip: Kijk naar het woord in de tekst. Lees een stukje terug en verder.  
 
A. aan het werk gaan 
B. iemand hard slaan 
C. op een verre reis gaan 

 

 Een wie-wat-waar schema maken  
1. Een schema helpt je bij het begrijpen van een tekst.  

Kijk nog eens goed in de tekst ‘Flash Brigade helpt mensen uit Venezuela’.  
2. Vul het schema op de volgende bladzijde in. 

 

Een kamp met vluchtelingen uit Venezuela 

Foto: Het Rode Kruis 
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Wie hebben heel veel hulp nodig?   

Wat hebben die mensen nu vooral nodig?   

Waar ligt Venezuela?  

Hoeveel kinderen zijn er gevlucht?   

Waar zijn de Venezolanen heen gevlucht?   

Wat doet de Flash Brigade?  

Welk speciaal rekeningnummer is er voor 
mensen in Venezuela?  

 

  
 

 Vragen over de tekst beantwoorden 
1. Wat zou ook een goede titel zijn voor deze tekst?  

A. Het Rode Kruis heeft hulpverleners nodig  
B. Scholen melden zich aan voor Flash Brigade 
C. Vluchtende Venezolanen hebben hulp nodig  

 
2. Lees het stukje onder het kopje Wat is er aan de hand in Venezuela? nog eens 

goed. In dat stukje worden verschillende redenen genoemd waarom de Venezolanen 
vluchten. Noem er twee. 
De Venezolanen vluchten omdat … 
  
1. ________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________ 
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3. Kijk in het stukje onder Hoe helpt het Rode Kruis? Welke eerste noodhulp wordt 
gegeven aan de vluchtelingen?  
  
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

4. Lees regel 23. Daar staat: Maar ze helpen ook de Venezolanen die gevlucht zijn naar 
omringende landen, zoals Colombia, Brazilië, Peru, Ecuador en de eilanden Aruba en 
Curaçao.  
Wie of wat worden bedoeld met ze? 
 
A. de kwetsbare mensen (r. 18) 
B. de ziekenhuizen (r. 20) 
C. mensen die in het ziekenhuis werken (r. 21) 
D. de hulpverleners (r. 22) 

 
5. Wat moet de juf of meester doen als jullie mee willen doen aan de Flash Brigade?  

 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
6. Wat is een goede manier om zo veel mogelijk flessen in te kunnen zamelen?  
 
 ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
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 Oefenen met de woorden uit de tekst  
1. Hieronder in het blokje staan enkele woorden die in de tekst voorkomen. Zoek de 

woorden nog eens op in de tekst. Wat is de juiste betekenis?  
2. Zoek het juiste woord bij de betekenis en vul dat in de puzzel in.  
 
  
 
 
 
van links naar rechts van boven naar beneden 

4. zwaar 
6. groep mensen die aan het werk gaan 
7. gevoel van angst en spanning 
9. er omheen 
10. aan het werk gaan 

1. iemand die voor zijn werk anderen helpt 
2. iemand die zijn huis en alles achterlaat 

omdat er veel gevaar is 
3. zeggen dat je mee wilt doen 
5. heel erg duur 
8. plek waar mensen hulp krijgen 

 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
Heb je alle woorden ingevuld? Welk woord kun je maken met de letters uit de 
dikomlijnde vakjes?  
 

          

Kies uit de volgende woorden: 
aan de slag gaan  -  aanmelden  -  bar  -  brigade  -  hulpverlener 

omringend  -  onbetaalbaar  -  onrust  -  opvang  -  vluchteling 

10 

1 2
 

8 

4 

6 7 

9 

3 

5 
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 Maak een poster voor de actie van de Flash Brigade  
(extra opdracht) 
Luister naar de juf of meester.  
1. Maak met je groepje een mooie poster voor de Flash Brigade. 
2. Maak duidelijk voor wie jullie actie voor voeren. Vertel waarom er geld nodig is. 
3. Vertel ook waar mensen jullie mee kunnen helpen. Bijvoorbeeld dat ze lege flessen 

voor jullie bewaren. 
4. Versier de poster. Zorg dat jullie poster goed opvalt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


