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 Tekst actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 

1. Kijk naar de tekst. De titel van de tekst is Verenigde Naties bestaan 75 jaar. 

Waar gaat de tekst over? 

 

2. Luister en lees de woorden mee. 

Verenigde 

[spreek uit:  

vu - ree - nig - du] 

 

Naties 

[spreek uit:  

naa - tsies] 

 

75 

[spreek uit:  

vijf - en - zee - vun - tig] 

     

We - reld - oor - log 

Wereld - oorlog 

Wereldoorlog 
 

af - ge - lo - pen 

af - ge - lopen 

af - gelopen 

afgelopen 

 

193 

[spreek uit:  

hon - durt - drie - en - 

negen - tig] 

     

VN 

[spreek uit:  

vee - en] 

 

A - me - ri - ka 

Ame - rika 

Amerika 

 

ver - schil - len - de 

ver - schillende 

verschillende 

     

Arabisch 

[spreek uit:  

aa - raa - bies] 

 

Chinees 

[spreek uit:  

sjie - nees] 

 

Russisch 

[spreek uit:  

ru - sies] 

     

cirkel 

[spreek uit: 

sir - kul] 

 

be - lang - rijk 

belang - rijk 

belangrijk 

 

Afghanistan 

[spreek uit:  

af - gaa – nie - stan] 

     

sol - da - ten 

soldaten  

ge - vaar - lijk 

gevaar - lijk 

gevaarlijk 

 

Veteranen 

[spreek uit:  

vee - tu - raa - nun] 
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Inleiding 

3. Lees de inleiding van de tekst. 

4. Schrijf een vraag op die je bij de inleiding hebt.  

 

 

 

Hoe het begon 

5. Lees het stukje Hoe het begon. 

6. Waarom werden de Verenigde Naties opgericht? 

 

 

 

 

7. Wat doen de Verenigde Naties? Kruis drie dingen aan.  

 arme landen helpen 
 met elkaar sporten  

 oorlog voeren tegen elkaar 

 samen feest vieren en zingen 

 samen werken aan vrede 
 het klimaat beter maken 

 
 

Samenwerken 

8. Lees het stukje Samenwerken nog een keer. 

9. Waarom worden er bij de Verenigde Naties verschillende talen gesproken? 

A. de mensen van de VN gaan veel op reis naar verschillende landen 

B. de mensen van de VN komen uit verschillende landen 

C. de mensen van de VN leren veel verschillende talen op school 

Jullie gaan nu de tekst lezen. Luister naar je juf of meester. 

 

Je leest steeds een stukje van de tekst. Daarna? Geef je antwoord op de vraag 

die bij dat stukje hoort. Soms zijn er meer vragen bij een stukje. 
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Vlaggen 

10. Lees het stukje Vlaggen nog een keer. 

11. Welke dingen zijn waar over de vlaggen bij de gebouwen? Kruis drie dingen 

aan. 

 er zijn 193 vlaggen 
 ze hangen aan een lange lijn 

 ze staan in Afghanistan 
 ze staan in een grote cirkel 

 ze staan op volgorde van de namen van de landen 

 ze staan op volgorde van de grootte van de landen  

 
Vrede 

12. Lees het stukje Vrede. 

13. Wat doet de VN als landen ruzie hebben? Noem twee dingen.  

 

  Mensen van de VN gaan                                       met de landen 

die ruzie hebben. 

 

      De VN stuurt       naar de landen die ruzie  

hebben. 

 

Bruggen 

14. Lees het stukje Bruggen nog een keer. 

15. Waarom krijgen sommige bruggen een naam? En naar wie worden de bruggen 

vernoemd? 

A. De bruggen krijgen de naam van landen van de VN. De bruggen zijn heel 

mooi. En de bruggen zijn heel erg belangrijk.  

B. De bruggen krijgen de naam van mensen van de VN. Zij hebben de bruggen 

gebouwd. Zoals de brug langs de snelweg bij Spier. 

C. De bruggen krijgen de naam van soldaten die dood zijn gegaan. Zij vochten 

voor vrede. Zo worden ze niet vergeten. 
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Na het lezen 

16. Wat vind jij goed aan de Verenigde Naties?  

 

 

 

 

En wat vind jij misschien minder goed aan de Verenigde Naties?  
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 Een woordenweb met plaatjes maken 

De tekst gaat over de Verenigde Naties. De Verenigde Naties bestaan 75 

jaar. Wat weet jij allemaal van de Verenigde Naties? 

 

Welke woorden en plaatjes passen daarbij? Bedenk het samen. Denk aan de tekst.  

Schrijf en teken het hieronder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigde Naties 
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 Vragen over verwijswoorden in de tekst beantwoorden 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak nu de vragen over verwijswoorden. 

 

1. Lees regel 10. Daar staat: Ook doen ze veel voor het klimaat.  

Wie of wat worden bedoeld met ze? 

A. de arme landen 

B. de Verenigde Naties 

C. de Tweede Wereldoorlog 

 

Staan die woorden één regel eerder?   JA / NEE 

 

  

 

Voorbeeld:  

Die landen werken samen. Ze willen vrede op de hele wereld. 

 

Wie of wat is ‘Ze’? ‘Ze’ zijn Die landen. Dit staat in de zin ervoor.  

Ze   Die landen 

 

In de tweede zin kun je Die landen invullen op de plaats van Ze.  

 Die landen willen vrede op de hele wereld. 

 

 

 
 
 

 

 

Je hebt een weet-tekst gelezen. In sommige zinnen staat een 

verwijswoord. Bijvoorbeeld: hij, ze, het, hem, dit, die, hun, 

daar, dan, daarop. 

 

Je kunt een ander woord uit de tekst op die plaats invullen. Of je 

kunt een groepje woorden invullen. Meestal staat dat woord of 

het groepje woorden één regel eerder in de tekst. 
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2. Lees regel 14 en 15. Daar staat: Maar ze komen allemaal uit andere landen.  

Wie of wat worden bedoeld met ze? 

A. de Verenigde Naties 

B. de verschillende talen 

C. mensen uit landen van de VN 

 

Staan die woorden één regel eerder?  JA / NEE 

  

3. Lees regel 19 en 20. Daar staat: Ze staan allemaal even ver uit elkaar.  

Wie of wat worden bedoeld met Ze? 

A. de landen 

B. de Verenigde Naties 

C. de vlaggen 

 

Staan die woorden één regel eerder?  JA / NEE 

  

4. Lees regel 26. Daar staat: Die staan dan tussen de vechtende landen.  

Wie of wat worden bedoeld met Die? 

A. de ruzies tussen landen 

B. de soldaten van de VN 

C. de vlaggen van de VN 

 

Staan die woorden één regel eerder?  JA / NEE 

  

5. Lees regel 34 en 35. Daar staat: Daarom krijgen een paar bruggen nu de naam 

van die soldaten.  

Wie worden bedoeld met die soldaten? 

A. soldaten die zijn doodgegaan bij het vechten voor vrede 

B. soldaten die zijn doodgegaan in de Tweede Wereldoorlog 

C. soldaten van de arme landen die niet bij de VN horen 

 

Staan die woorden één regel eerder?  JA / NEE 
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 Samen met de klas een e-mail schrijven (extra opdracht 1) 

In de tekst staat dat het Veteranen Platform bruggen een naam wil geven. De naam 

van soldaten van de VN die zijn doodgegaan bij het vechten voor vrede.  

 

Samen met de klas bedenk je of je een brug kent die een naam mag krijgen van 

een soldaat.  

 

Jullie gaan samen een e-mail schrijven naar het Veteranen Platform. Vertel welke 

brug of welk viaduct een naam moet krijgen.  

Vertel ook waarom.   

 

Luister verder goed naar de juf of de meester.    

 

  

Deze brug is vernoemd naar de VN-soldaat Marc Harders. Hij stierf bij het vechten voor vrede. 

Foto: Margreet Gort (RTV Drenthe) 
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 Oefenen met de woorden uit de tekst 

In het blauwe vak staan een paar woorden uit de tekst. Zoek ze nog eens op in de 

tekst. Ken je de betekenis? Kijk nu naar de puzzel. Welk woord uit het blauwe vak 

hoort bij de betekenis? Vul het goede woord in bij de puzzel. Een paar letters staan 

er al.   

1. iemand die vecht in het leger 

2. er zijn  

3. niet alleen; met elkaar 

4. groep landen die samenwerken; afkorting is VN 

5. anders; niet hetzelfde  

6. de aarde; alle landen bij elkaar 

7. met gevaar 

8. als er rust is en mensen geen ruzie of oorlog hebben 

9. belangrijkste gebouw of kantoor 

10.  jammer genoeg 

11.Het Veteranen Platform wil deze dingen namen van 

soldaten geven. 

 

1            s o l d a a t  

2        b e s t a a n      

3          s a m e n      

4    v e r e n i g d e  n a t i e s 

5  v e r s c h i l l e n d        

6            w e r e l d   

7           g e v a a r l ij k 

8           v r e d e     

9       h o o ff d k a n t o o r  

10           h e l a a s    

11        b r u g g e n        

 

Welk woord lees je van boven naar beneden onder de pijl? ____________________ 

Maak een mooie zin met het woord.  

___________________________________________________________________  

kies uit de woorden: 

bestaan 

bruggen 

gevaarlijk 

helaas 

hoofdkantoor 

samen 

soldaat 

Verenigde Naties 

verschillend 

vrede 

wereld 


