
naam:toets 1 | blok 2, week 8 | Groep 8

toets 1

Wat ga je doen?

Je gaat een toets maken over begrijpend lezen. Bekijk eerst de teksten.
Maak stap 1 t/m 3. Lees dan de teksten helemaal en maak stap 4 t/m 7.

Maak de vragen

Voor het lezen

stap 1 Leesdoel bepalen
1a Kijk naar tekst 1 op bladzijde 2. Welke tekstsoort is het? Kruis aan.

  informatieve tekst    meningtekst
  instructieve tekst    reclametekst

b Kijk naar tekst 2 op bladzijde 3. Wat voor soort tekst is het? Kruis aan.

  advertentie    bouwbeschrijving
  artikel     interview

c  Stel, je wilt graag iets gaan doen. Welke tekst past het best bij jouw 
leesdoel? Vul in.

Tekst , omdat 

stap 2 Voorspellen
2a  Lees de titels van tekst 1 en 2. Welke titel helpt je niet echt bij het 

voorspellen? Vul in.

De titel van tekst , want 

b  Lees tekst 1 globaal. Wat kun je nu al voorspellen over het onderwerp? 
Vul in.

Het onderwerp is een dier: de  De tekst legt uit

waarom dit een  dier is. De tekst vertelt verder

wat dit dier  en waarom het ’s winters 

c  Lees tekst 2 globaal. Wat kun je zeggen over de opbouw? Vul in.

Elk kopje is een  waar in de alinea 

op wordt gegeven.

stap 3 Kennis ophalen
3a  Je hebt tekst 1 globaal gelezen. Wat weet je al over vleermuizen? 

Maak het schema af.
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b Welk beeld komt in je op als je denkt aan een slapende vleermuis?
Schrijf op.

c  Lees in tekst 2 de alinea Waarom een vleermuiskast? 
Is je beeld van een slapende vleermuis nu anders? Markeer en vul in.

Ja / nee, want 

1 eng of bijzonder?

In Nederland draait het leven van de vleermuis om de wisseling van de 
seizoenen. In het voorjaar worden de jonge vleermuizen geboren. In 
de zomer leren ze vliegen en op insecten jagen. In het najaar maken 
vleermuizen zich klaar voor de winterslaap. En in de winter slapen ze.

Bijzonder
Een vleermuis is een zoogdier: de jongen
drinken melk bij hun moeder. Het bijzondere
is dat het een vliegend zoogdier is. Vliegen
doet hij met zijn voorpoten. Elke poot heeft
vier lange vingers en een duim. Daartussen
zit een dun, soepel vel: de vlieghuid. Aan de duim zit een grote, kromme 
nagel waarmee de vleermuis kan klimmen. Als vleermuizen rusten, hangen ze 
ondersteboven aan hun achterpoten.

Voedsel
Sommige mensen zijn als de dood voor vleermuizen. Zij denken dat 
vleermuizen het bloed van mensen drinken. In Zuid-Amerika leven inderdaad 
drie soorten vleermuizen die leven van bloed. Zij maken een wondje bij 
slapende koeien of paarden en likken dan wat bloed op. Het dier voelt 
daar verder niets van. De vleermuizen die in Nederland wonen, eten alleen 
maar insecten. Zodra het donker wordt, gaat de vleermuis op jacht. Om 
te overleven moet hij ongeveer een derde van zijn lichaamsgewicht eten. 
Daarom eet een vleermuis elke nacht zo’n driehonderd insecten.

Winterslaap
In de winter zijn er geen insecten en dus is er geen
voedsel voor vleermuizen. Daarom houden ze een
winterslaap. In het najaar eten ze extra veel om een
vetreserve te maken. Die gebruiken ze om de winter
te overleven. De vleermuizen zoeken een beschutte
plek waar ze de hele winter kunnen hangen. Zoals
een grot, kelder of fort. Tijdens de winterslaap halen
ze minder snel adem en wordt hun hartslag lager.
Ook de temperatuur van hun lichaam wordt dan
lager. Zo gebruiken de vleermuizen weinig energie.

bronnen: www.vleermuis.net, www.zoogdiervereniging.nl/vleermuizen.

© malmbeRG | leeSlInk, nIveau 3 ❮ 2 /4 ❯



© malmbeRG | leeSlInk, nIveau 3 ❮ 3 / 4 ❯

toets 1 | blok 2, week 8 | Groep 8

2 Kom een vleermuiskast maken!
De laatste zondag van de maand is het weer knutseltijd in Natuurcentrum 
De Molshoop. Deze keer gaan we een vleermuiskast maken.

Wat is een vleermuiskast?
Een vleermuiskast is een kast waarin een vleermuis 
kan slapen. Elke soort vleermuis heeft een ander 
soort slaapplek. De dwergvleermuis slaapt het liefst 
op een nauwe plek. Deze vleermuis heeft dus een 
platte kast nodig.

Waarom een vleermuiskast?
Vleermuizen kunnen zelf geen slaapplek maken. Ze
gebruiken bestaande plekjes: gaten in bomen, zolders
of nauwe ruimtes in gebouwen. Maar daar zijn er 
steeds minder van. Maak dus een vleermuiskast, 
dan help je een vleermuis aan een slaapplek.

Hoe doe je mee?
Wil je ook een vleermuiskast maken? Geef je op bij het Natuurcentrum: 
012 - 345678. Kosten van deelname: € 7,50.

Maak de andere vragen

tijdens het lezen

stap 4 Herstellen
4 Lees tekst 1 en 2 helemaal.
a  Lees in tekst 1: Sommige ... vleermuizen. (r. 19) Als de dood zijn voor iets is 

figuurlijk taalgebruik. Wat betekent het? Kruis aan.

  doodgaan door iets   heel erg bang zijn voor iets
  doodziek zijn van iets   heel erg verdrietig zijn door iets

b  Lees in tekst 2: Elke ... slaapplek. (r. 8 en 9) Bedoelt de schrijver dit letterlijk 
of figuurlijk? Markeer het goede antwoord en vul in.

Letterlijk / figuurlijk, want de schrijver bedoelt 

c Lees in tekst 2 de alinea Waarom een vleermuiskast? 
Wat lees je tussen de regels door? Markeer de goede antwoorden.

De schrijver vindt het fijn / jammer dat er weinig goede slaapplekken zijn 
voor vleermuizen. Hij vindt dat we ze moeten helpen / verjagen.

stap 5 Vragen stellen
5a  Lees in tekst 1 de alinea Bijzonder. Wat zijn de twee belangrijkste 

WH-vragen die je over deze alinea kunt stellen? Kruis aan.

  Hoe heet het vel tussen de vingers van een vleermuis?
  Hoe ziet het lijf van een vleermuis eruit?
  Waarom is een vleermuis een bijzonder zoogdier?
  Wat drinkt een vleermuis bij zijn moeder?
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b  Lees in tekst 1 de alinea Winterslaap. Een belangrijke WH-vraag bij deze 
alinea is: Hoe overleeft een vleermuis de winter zonder te eten? 
Markeer het antwoord op deze vraag in de tekst. Let op: het antwoord 
staat verspreid in de tekst.

c  In tekst 2 is het kopje van de tweede alinea (r. 6) een belangrijke WH-vraag. 
Wat is het antwoord op die vraag? Schrijf op.

stap 6 Visualiseren
6a  Lees in tekst 1 de eerste, vetgedrukte alinea. Markeer de signaalwoorden 

van tijd.

b Waarom staan er in de eerste alinea van tekst 1 signaalwoorden van tijd?
Vul in.

Omdat de schrijver vertelt wat een vleermuis 

c  In regel 37 van tekst 1 lees je: dan. Welke tijd bedoelt de schrijver met dit 
signaalwoord? Kruis het beste antwoord aan.

  in de winter   in het najaar   tijdens de winterslaap

na het lezen

stap 7 Samenvatten
7a Wat is het doel van de schrijver van tekst 1? Markeer het goede antwoord.

De schrijver wil me iets leren / iets verkopen / iets voordoen / vermaken.

b  Maak een samenvatting van tekst 1. Vul in.

In Nederland bepaalt  wat een vleermuis doet.

Een vleermuis is een bijzonder , omdat hij kan 

Nederlandse vleermuizen eten  In de winter houden

vleermuizen een , omdat er dan  is.

c Wat is de hoofdgedachte van tekst 2? Kruis aan.

  Een vleermuiskast is een kast waarin een vleermuis kan slapen.
  Elke soort vleermuis heeft een ander soort slaapplek.
  Vleermuizen kunnen zelf geen slaapplek maken.
  Maak een vleermuiskast, dan help je een vleermuis aan een slaapplek.

Kijk terug

8 Welke vraag vond je moeilijk? Kruis aan (en vul in).

  Ik snapte alle vragen.

  Ik vond vraag  moeilijk, omdat 


