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week 17 – 20 april 2015 – opdrachten niveau AA 
strategie: vragen stellen 

 
Vooraf 
We – reld – oor - log 
Wereld – oorlog 
Wereldoorlog 

 
Be – vrij – dings – dag 
Bevrijdings – dag 
Bevrijdingsdag 

 
Duits – land 
Duitsland 
 

     
dood – ge – gaan 
dood – gegaan 
doodgegaan 

 
al – ler – lei 
aller – lei 
allerlei 

 
ge – stor – ven 
ge – storven 
gestorven 

     
precies 
[spreek uit: 
pru – sies] 

 
’s avonds 
[spreek uit: 
saavonts] 

 
fes – ti – val 
festival 
festivals 

     
be – ken – de 
bekende 
onbekende 

 
Mainstreet 
[spreek uit: 
meen – striet] 

 
Ali B 
[spreek uit: 
aalie – bee] 

 

 Tekst lezen en vragen stellen 
 
 
 

Ga je een tekst lezen?  
Dan kun je vragen stellen.  
Dan begrijp je de tekst beter.  
Kijk ook of het antwoord in de tekst staat.  
 
Een vraag kan beginnen met: 
wie, wat, waar, waarom, wanneer of hoeveel. 
 
 

Lees nu de tekst met het stappenplan. Stel een vraag bij elk stukje. 

 

1. Lees de inleiding (regel 1 tot en met 4).  

Bedenk een vraag bij dit stukje. 

 

 

 

Staat het antwoord in de tekst? Zo ja, schrijf het antwoord op: 
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2. Lees het stukje onder De Tweede Wereldoorlog (regel 5 tot en met 11). 

Bedenk een vraag bij dit stukje. 

 

 

 
Staat het antwoord in de tekst? Zo ja, schrijf het antwoord op: 

 

 

 

3. Lees het stukje onder 4 mei (regel 12 tot en met 21). 

Bedenk een vraag bij dit stukje. 

 

 

 
Staat het antwoord in de tekst? Zo ja, schrijf het antwoord op: 

 

 

 

4. Lees het stukje onder 5 mei (regel 22 tot en met 26). 

Bedenk een vraag bij dit stukje. 

 

 

 
Staat het antwoord in de tekst? Zo ja, schrijf het antwoord op: 

 

 

 
5. Lees het stukje onder Overal feest (regel 27 tot en met 33). 

Bedenk een vraag bij dit stukje. 

 

 

 
Staat het antwoord in de tekst? Zo ja, schrijf het antwoord op: 
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 Lijnen trekken 

In de tekst gaat het over 4 mei en over 5 mei. 

Welke vier dingen horen er bij 4 mei?  

En welke vier dingen horen er bij 5 mei? 

Trek lijnen. 

 

 4 mei 5 mei 

herdenken 
 

nog veel meer 
oorlogen 

 

twee minuten stil 
 

Bevrijdingsdag 
 

fijn dat er hier geen 
oorlog is 

 

festivals 
 

denken aan mensen 
die in oorlog zijn 

gestorven 
 

onbekende en 
bekende artiesten 
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 Vragen over de tekst beantwoorden 
Je hebt de tekst gelezen. Geef antwoord op de vragen. 

1. Wat vieren we op Bevrijdingsdag? 

  

 

 

 

 

2. Op 4 mei denken we aan de mensen die zijn doodgegaan in de Tweede  

Wereldoorlog. Aan welke mensen denken we nog meer? 

A. aan mensen die in andere oorlogen zijn gestorven 

B. aan mensen die in een land wonen waar het nu oorlog is 

C. aan mensen die vroeger in Duitsland woonden 

 

3. Lees regel 21. Daar staat: Om precies acht uur ’s avonds. 

Wat betekent precies? 

A. meestal een paar minuten later 

B. niet eerder en niet later 

C. ongeveer op dat moment 

 

4. Lees regel 29. Daar staat: Er treden dan onbekende en bekende artiesten op. 

 

Vul in: 

Als je onbekend bent, dan ben je bekend.  

 

5. Op een festival kun je genieten van muziek. Je kunt ook van andere dingen 

genieten. Waar geniet jij van? Waarom vind je dat zo leuk? 
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 Twee minuten stil 

Op 4 mei zijn we allemaal twee minuten stil. Precies op hetzelfde moment. 

Dit ga je oefenen. 

1. Luister naar je juf of meester. 

Hij of zij zegt wanneer je stil moet zijn. 

Je mag dan twee minuten niet praten. En ook geen andere geluiden maken. 

Je moet ook stilzitten. En je mag geen andere dingen doen. 

 

2. Maak een tekening over een stukje van de tekst. 

Je kunt dus een tekening maken over het stukje Tweede Wereldoorlog.  

Of over 4 mei, 5 mei of Overal feest. 

Maak je tekening hier: 

 


