
'Die kijken naar de grote leeuw en lachen met hem mee’. 
Waarnaar verwijs die in deze zin?

1

2

3

4

bladzijde 1

G) De zebra
C) De klasgenoten

I) Meester Brombeer 
L) De papegaai en de olifant

bladzijde 3

F) Dat je iets makkelijks aan hebt
E) Dat je iets makkelijk vindt

O) Dat je ongelukkig bent
A) Dat je je niet op je gemak voelt

Wat betekent ongemakkelijk?

bladzijde 3

K) stiekem
T) minachtig

M) verlegen
N) bedenkelijk

Welk woord past er ook op de plek van spottend?

bladzijde 5

D) Het spelletje dat wordt gespeeld
R) Het meespelen

E) Het maken van teams
P) Buitenspelen

‘Dit is niks voor jou.’ 
Waarnaar verwijst dit in deze zin?



Waar in de tekst staat figuurlijk taalgebruik?
5

6

7

8

bladzijde 10

B) In regel 1
C) In regel 2

D) In regel 4
L) In regel 5

bladzijde 10

O) beschaamd
E) hatelijk

S) boos
R) verdrietig

Wat betekent het woord beteuterd?

bladzijde 11

S) Dat Ziva niks tegen mevrouw Uil zegt
E) Dat Ziva zo strompelt

N) Dat Ziva wordt gepest
D) Dat Ziva zich zo voelt

‘Dit kan niet zo langer.’ 
Waarnaar verwijst dit in deze zin?

bladzijde 13

E) De tekst laat een oorzaak-gevolg zien
A) De tekst laat een tegenstelling zien

I)   De tekst laat een opsomming zien
M) De tekst laat een voorbeeld zien

‘Eenmaal op het schoolplein begint het te regenen. ’Oh nee, mijn 
strepen!’ piept Ziva. Wat is het verband tussen deze twee zinnen?



Wat wordt er hier bedoeld met de zin
‘Met deze outfit heb ik sowieso een streepje voor.’

9

10

bladzijde 15

E) Dat Ziva meer in de gunst staat
P) Dat Ziva streepjes draagt

R) Dat Ziva meer mag dan een ander
W) Dat Ziva voor wordt getrokken

bladzijde 17
‘Maar dan gaat het weer mis.’ 

Wat bedoelt de schrijver te zeggen?

bladzijde 17

T) Iemand die de nieuwste kleren draagt 
E) Iemand die de duurste kleren draagt

S) Iemand die de mooiste kleren draagt
R) Iemand die erg graag goed uitziet

Lees regel 2. 
Wat betekent iemand die ijdel is?

bladzijde 27

I)  Als eerste zijn
V) Goed opletten

D) Je grens aangeven
T) Stevig op de grond staan

Wat wordt er hier bedoeld met 
‘Nu moet ik echt even op mijn strepen staan.’

11

12

L) Dat Ziva geen merkkleding draagt
E) Dat Ziva wordt gepest

K) Dat Ziva weg galoppeert
O) Dat Ziva er niet bij hoort



Welk woord past het beste op de plek van stamelt?

14

bladzijde 27

bladzijde 29
’Ik heb een notenallergie.’ zegt Eekhoorn. ‘En ik hoogtevrees.’ 

zegt de Giraf. Welk verband lees je hier?

K) Dat je geheimen moet delen
E) Dat iedereen zich (wel eens) onzeker voelt over iets
F) Dat iedereen anders is
U) Dat je pesten kan voorkomen door achter de onzekerheid van een ander te komen

Wat wil de schrijver met de tekst duidelijk maken? 15

16

K) oorzaak - gevolg
D) tegenstelling

Z) opsomming
P) voorbeeld

13

P) bibbert
D) knikt

H) trilt
A) stottert

E) Verhalende
H) Instructie

Wat voor soort tekst is dit?

Z) Informerende
U) Betogende
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