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Tekst lezen en vragen stellen

---1---.

1. Lees de uitleg.

��

Weet je nog hoe het werkt met vragen stellen bij het lezen?
Voordat je gaat lezen en tijdens het lezen, heb je vaak een paar vragen in je hoofd.
Bijvoorbeeld:
• Wat is coca?
• Waar wordt cacao verbouwd?
Vragen die beginnen met hoe of waarom helpen je het beste om de tekst te begrijpen.
Bijvoorbeeld: Waarom verbouwen boeren nu cacao in plaats van coca?

2. Je gaat een tekst lezen met de titel Cacao in de achtertuin. Voorspel met behulp van
de kopjes en de foto's waar de tekst over gaat.
3. De tekst gaat over Kevin en zijn vader die een cacaoplantage heeft in Colombia. Stel je
voor dat je een interview zou houden met deze cacaoboer. Welke vragen heb je voor het
lezen van de tekst? Bedenk er minstens drie en schrijf ze hier op.

4. Lees nu de tekst. Bedenk tijdens het lezen met je groepje nog minstens drie vragen. Schrijf
ze op.
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5. Vergelijk jullie vragen met die van een ander groepje. Hebben jullie dezelfde vragen?
6. Worden alle vragen in de tekst beantwoord? Welke vragen zou je nu nog aan de
cacaoboer willen stellen?
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Een weetjesschema invullen

1. Lees de uitleg.

�.,_.

......-----------------,----------------.......
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In de tekst heb je kunnen lezen over het land Colombia en de producten die daar verbouwd
worden. Waarschijnlijk heb je na het lezen van de tekst een hoop nieuwe dingen geleerd;
allemaal weetjes. Deze weetjes zijn niet alleen leuk en interessant om te weten, maar ook
heel handig. Ze breiden namelijk jouw kennis over dit onderwerp uit! Zo snap je andere
teksten die over dit onderwerp gaan sneller en beter.

2. In het schema staan kernwoorden. Zoek bij ieder kernwoord een weetje in de tekst en vul
ze in het weetjesschema in. Schrijf ze ook echt op als een weetje. Bijvoorbeeld: Veel
Colombianen drinken iedere dag chocolademelk bij het ontbijt.
Kernwoord

Weetje

weer/klimaat
cacaovruchten
koffie
coca
export van cacao
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Vragen over de tekst beantwoorden

1. Kijk in de stukjes Warm en Coca. Colombia is al eeuwenlang het land van de koffie.
Maar nu wordt er ook veel cacao verbouwd.
a. Hoe komt dat? Noem twee redenen.
b. Waarom kunnen cacaobomen goed groeien in Colombia?
2. Kijk in het stukje Coca. Daar staat: Van cocablaadjes wordt namelijk een illegale drug
gemaakt. Wat is illegaal? Hoe ben je achter de betekenis gekomen?
3. In het stukje Beter vertelt Kevins vader dat de cacao voor de lokale markt is.
Leg uit wat dat betekent.
4. Vroeger werd er veel coca verbouwd in Colombia. Wat vind je daarvan?
Denk daarbij aan de situatie van de boeren en de rol van de handelaren.
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Hoeveel chocolade eet jij?

In de tekst gaat het over cacao. Daar wordt chocolade van gemaakt. De gemiddelde
Nederlander eet 5 kilo chocola per jaar. Je gaat schatten hoeveel chocola je zelf per jaar eet.
1. Schrijf in de linkerkolom op welke producten je allemaal eet waar cacao in zit.
Denk aan broodbeleg, snoep, koek, toetjes, enzovoort.
2. Schrijf in de tweede kolom hoeveel gram je denkt dat dat per keer is.
3. Schrijf in de derde kolom hoeveel je per jaar eet van dat chocoladeproduct.
4. Tel de hoeveelheden in de derde kolom bij elkaar op. Kom je ook aan 5 kilogram?
5. Vergelijk je schema met je groepje. Zijn jullie gemiddelde chocolade-eters?
product
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