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32. HOND ARRESTEERT MAN 

zinsdeel, eenzinsdeelregel, vraagwoordtrucje 

Doel De leerlingen. verwerven volgende basisbegrippen van de zinsleer: zin - 

zinsdeel - woordgroep; zij ontdekken dat elke component in meer of mindere 

mate bijdraagt tot de betekenis van de boodschap. 

Vaardigheden luisteren - spreken - schrijven - lezen 

 

Stap 1 

Aanbodfase 

Door de zelfontdekkingsmethode komen de leerlingen. erachter dat een zin uit verschillende 

eenheden van informatie (zinsdelen) bestaat. Ze achterhalen ook dat die betekenis in één of 

meerdere woorden ligt vervat en leren hoe ze zo’n zinsdeel kunnen terugvinden in een zin. Het is 

hier wel aangewezen om de leerlingen. goed te sturen, anders dreigt de oefening de mist in te 

gaan. In heel zwakke klassen kunt u de leerlingen. per twee tekst 1 geven, terwijl u zelf hun 

vragen beantwoordt. U laat dan om de beurt een groepje een vraag stellen aan u, zodat u bij 

iedereen kunt nagaan of de vragen goed gesteld zijn. De werkelijke bedoeling is echter dat de 

leerlingen. per twee de oefening maken. Laat ze gerust een tijdje puzzelen. Let er goed op dat ze 

niet gewoon elkaars tekst gaan overschrijven, want dan kunnen de leerlingen. nooit tot de 

samenvatting komen. 

Zoekfase 

4-7  

Werkvormen: 1 individueel - 2,3 per twee - 4,5,6,7 klassikaal 

 

U vindt de teksten op de volgende bladzijde. Om u knip- en plakwerk te besparen, hebben 

we de verschillende versies van de teksten van elkaar gescheiden. Zo vindt u eerst de reeks 

eerste versies en vervolgens de reeks tweede versies van de teksten. 
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VERRADER (1) 

De hond van een Japanse man heeft .………………….….. bij de politie aangegeven. De man, 
een 23-jarige vrachtwagenchauffeur, had het gemunt op een televisietoestel in een wagen. Om 
………………………………………..……… bond hij zijn hond even vast aan een reling, terwijl 
hijzelf probeerde in te breken. Hij werd betrapt door de eigenaar van de wagen die onverwacht 
terugkwam. De dief zette het meteen op een lopen, maar vergat ………………………………….. 
De politie moest het dier gewoon aan de leiband nemen en volgen. De trouwe makker liep 
regelrecht naar ……………………………………...., enkele honderden meter verder. De man 
werd aangehouden. 
 
(BR)UI(D)TVERKOOP (1) 
In Boston (V.S.) heeft een bruidswinkel een uitverkoop gehouden. De winkel heeft ... (wanneer?) 
een stormloop van 1500 aanstaande trouwers moeten ondergaan. Niet moeilijk als je weet dat 
dure jurken van soms 100.000 frank (of het dubbele) er nu slechts 6000 frank kostten. De winkel 
doet deze uitverkoop ... (wanneer?), maar deze keer was een echt record. Een heleboel vrouwen 
kampeerden al drie uur op voorhand bij de deur van de winkel. Ze deden dat ...(hoe?). Die 
konden hen dan helpen om meteen zoveel mogelijk jurken te bemachtigen. Het duurde ... (hoe 
lang?) om de hele inventaris van 910 bruidsjurken uit de rekken te halen. Iedereen greep er 
meteen zoveel mogelijk mee om er toch eentje te vinden dat paste. En dan begon op straat het 
onderhandelen, twisten, wisselen, ruziën en vechten. Het ingrijpen van veiligheidsagenten was ... 
(hoe vaak?) nodig. De volgende verkoop zal over drie maanden doorgaan. 
 
LAATSTE SIGARET (1) 
... (waar?) werden twee mensen gedood en dertien gewond bij een ontploffing. Dat is het resultaat 
van een zelfmoordpoging ...(welke?). De man wilde een einde aan zijn leven stellen. Hij opende 
... (wat?) op zijn appartement. Toen besloot hij nog een laatste sigaret op te steken, met alle 
gevolgen vandien. ... (wie?) overleefde het voorval. Hij wordt nu vervolgd voor doodslag en 
verwondingen. 
 
EERLIJK (1) 
... (waar?) is het beroven van mensen de normaalste zaak van de wereld. Maar er zijn ook 
uitzonderingen. In sommige landelijke plaatsjes heerst ... (wat?), waarvan we hier allen maar 
kunnen dromen. Zo had een bediende van een benzinestation er plots, in het midden van de dag, 
zijn buik van vol. Hij stapte het gewoon af, waardoor het benzinestation ... (hoe?) achterbleef. 
Automobilisten konden zich vrij bedienen, want de man had niet eens de pompen afgesloten. 
Toen ... (wie?) twee uren later bij het station aankwam, vond hij een hele hoop geld onder de deur 
van het kantoortje geschoven. Tot op de laatste centiliter was alle getankte benzine netjes betaald 
door de alle bestuurders. 
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LAATSTE SIGARET (2) 
In Parijs werden twee mensen gedood en dertien gewond ... (waardoor?). Dat is het resultaat van 
een zelfmoordpoging van de 28-jarige Philippe Autrut. De man wilde ...(wat?). Hij opende alle 
gaskranen ...(welke?). Toen besloot hij nog ... (wat?), met alle gevolgen vandien. De man zelf 
overleefde het voorval. Hij wordt nu vervolgd ... (waarvoor?). 
 
VERRADER (2) 
De hond van een Japanse man heeft zijn eigen baasje bij de politie aangegeven. De man, een 23-
jarige vrachtwagenchauffeur, had het gemunt op …………………..……..... in een wagen. Voor 
het gemak bond hij zijn hond even vast aan een reling, terwijl hijzelf probeerde in te breken. Hij 
werd betrapt door …………………………….... De dief zette het meteen op een lopen, maar 
vergat zijn hond. De politie moest het dier gewoon .…………………………………….. nemen 
en volgen. De trouwe makker liep regelrecht naar de woning van zijn baas, enkele honderden 
meter verder. De man werd …………………………………..... 
 
(BR)UI(D)TVERKOOP (2)  
... (waar?) heeft een bruidswinkel een uitverkoop gehouden. De winkel heeft een stormloop van 
1500 aanstaande trouwers moeten ondergaan. Niet moeilijk als je weet dat dure jurken van soms 
100.000 frank (of het dubbele) er nu ... (hoeveel?) kostten. De winkel doet deze uitverkoop om de 
vier maanden, maar deze keer was een echt record. Een heleboel vrouwen kampeerden ... 
(wanneer?) bij de deur van de winkel. Ze deden dat samen met een hele troep vrienden en 
familie. Die konden hen dan helpen ...(met welk doel?). Het duurde ongeveer 30 seconden om de 
hele inventaris van 910 bruidsjurken uit de rekken te halen. Iedereen greep er meteen zoveel 
mogelijk mee ... (met welke bedoeling?). En dan begon ... (waar?) het onderhandelen, twisten, 
wisselen, ruziën en vechten. Het ingrijpen van veiligheidsagenten was meer dan eens nodig. De 
volgende verkoop zal ... (wanneer?) doorgaan. 
 
EERLIJK (2) 
In een aantal Amerikaanse steden is het beroven van mensen de normaalste zaak van de wereld. 
Maar er zijn ook ... (wat?). In sommige landelijke plaatsjes heerst een eerlijkheid, waarvan we 
hier allen maar kunnen dromen. Zo had ... (wie?) er plots, in het midden van de dag, zijn buik van 
vol. Hij stapte het gewoon af, waardoor het benzinestation onbeheerd achterbleef. Automobilisten 
konden zich vrij bedienen, ... (waarom?). Toen de eigenaar twee uren later bij het station 
aankwam, vond hij een hele hoop geld onder de deur van het kantoortje geschoven. Tot op de 
laatste centiliter was alle getankte benzine netjes betaald ... (door wie?). 
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Samengevat 

 

Lesonderwerp 
Nu vullen de leerlingen in de voorziene ruimte het lesonderwerp in. 

 

Oefening 
De tekst die als oefening wordt gebruikt, is op zich niet zo gemakkelijk, terwijl de oefening dat 

wel is. U kunt uiteraard een eenvoudigere tekst nemen, die aansluit bij het niveau van uw 

leerlingen. 
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