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Aanpak 3 leerlingen

Les 3

Groep 6

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonde-
ringen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomati seerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schrift elijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van 
reprografi sche verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op 
grond van arti kel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wett elijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Sti chti ng Reprorecht 
(Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het 
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers 
en andere compilati ewerken (arti kel 16 Auteurswet 1912) kan men zich 
wenden tot de Sti chti ng PRO (Sti chti ng Publicati e- en Reproducti erechten 
Organisati e, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
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Sport mee op De Meermin!

Een cruise met De Meermin is heerlijk 
ontspannen. U kunt op het dek uitgebreid 
zonnen en luieren. Maar als u van actie houdt 
of aan uw conditie wilt werken, biedt 
De Meermin ook ongelooflijk veel verrassende 
mogelijkheden! 

Een sport voor iedereen
Bent u een hyperactief type? Of houdt u van een 
sport waarin het vooral draait om concentratie? 
Bij ons aan boord kunt u een sport kiezen die bij 
u past.
De Meermin heeft diverse locaties waar u volop 
kunt sporten. Er zijn twee moderne zwembaden, 
een fitnesszaal, een sportveld en een grote gymzaal 
voor teamsporten. Trek dus snel uw sportkleding 
aan en kom een kijkje nemen!  

Sport en geniet! 
Zowel binnen als buiten kunt u sportief genieten. 
Buiten kunt u zwemmen, hardlopen over het dek, 
volleyballen, golfen en tennissen. Binnen is er ook 
een groot zwembad en daarnaast ligt de gymzaal. 
Daar is volop gelegenheid voor een partijtje voet- 
of basketbal. Of maak er gebruik van onze 
hypermoderne apparaten. Terwijl u aan uw 
conditie werkt, heeft u een geweldig uitzicht op 
zee. De instructeur geeft onder andere lessen 
fitness en dansconditie. 
Uitgesport? Kom dan lekker relaxen in onze heerlijke 
bubbelbaden en sauna. U bent ook welkom in 
onze gezellige bar Nautilus. Daar kunt u nog een 
wedstrijdje darten, dammen of schaken. 
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LES 3 – 4

Doe mee met Expeditie Mermaid
Motivatie opbrengen om te sporten is niet moeilijk 
met onze Expeditie Mermaid. Doe mee aan onze 
expeditie en probeer elke dag een andere sport 
uit. Onze ervaren coaches geven u instructie en 
verrassen u met leuke, onverwachte trainingen. 
Dat kan bijvoorbeeld zijn: een surfles op de 
namaakgolf op het dek, fitness in het zwembad of 
een tennisestafette. Een duikles in het zwembad of 
een golftoernooi op het sportveld behoort ook tot 
de mogelijkheden. 

Leuk voor de kinderen: sportclub 
Neptunus
Natuurlijk kunnen ook kinderen volop sporten aan 
boord. Bij onze kindersportclub Neptunus organi-
seren ze leuke wedstrijden en spelletjes. 
De trainers van het animatieteam zijn superaardig. 
De intekenlijst vindt u naast bar Nautilus. 

Sporten op Curaçao
Wie nog niet genoeg heeft gesport aan boord, 
kan zich uitleven op het eiland Curaçao. Doe er 
mee aan een duikwedstrijd, ga paardrijden of op 
excursie met een zeilboot! 

We wensen u een ontspannen, sportieve 
en onvergetelijke vakantie op en rond 
De Meermin! 
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aan de slag

zandloper
Markeer in elk woord het achtervoegsel ~tie met de markeerstift. 

motivatie animatieteam locatie generatie

 Lees met de zandloper de woorden goed en vlot. 
Markeer het woord tot waar je komt met de markeerstift.

inlineskates aquajoggen miljonair populair
fabriceren bescheidenheid superster realistisch
receptie tafeltennisteam reparatiemateriaal verdraaiing
psycholoog ongelooflijk opwaarderen seringen
overschaduwen creatie ongeïnteresseerd waterscooter
tweeënvijftig keyboard levensgevaarlijk onzelfstandig
superaardig fouilleren irritatie motivatie
locatie theaterproductie India jury
gevarieerd kunstgeschiedenis hyperlink mascotte
vereenvoudiging brancard expositie bodyguard

Oefen de rijtjes nu een paar keer.
 Lees dan weer goed en vlot met de zandloper. 

Markeer het woord tot waar je nu komt met de markeerstift.

1

2

Wat ga ik leren?
• de tekst bekijken voordat ik ga lezen. tip 1
Ik pas dit toe op de tekst Sport mee op De Meermin!

De tekst Sport mee op De Meermin! begint zo:Sport mee op De Meermin! begint zo:Sport mee op De Meermin!
Een cruise met De Meermin is heerlijk ontspannen. U kunt uitgebreid zonnen en luieren.

Wat wil de schrijver met deze tekst, denk je? Kruis aan.
de lezer overhalen te gaan sporten  vertellen hoe zijn vakantie was

Hoe is de tekst Sport mee op De Meermin! opgebouwd?Sport mee op De Meermin! opgebouwd?Sport mee op De Meermin!
inleiding, 5 informatieblokjes, afsluiting
inleiding, 6 informatieblokjes, afsluiting
7 informatieblokjes

3

D.Lous
Markering



Es
ta

fe
tt

e 
 W

er
kb

o
ek

  P
LU

S 
 E

6B
  |

  g
ee

n 
ko

p
ie

er
m

at
er

ia
al

   
|  

 ©
 U

it
g

ev
er

ij 
Zw

ijs
en

 B
.V

., 
Ti

lb
u

rg

7
PLUS

E6 | LES 3

terugkijken

ik begrijp & ik vind

64, tip 1

Wat klopt voor jou?
Markeer je antwoord met de markeerstift.
Ik bekijk de tekst voordat ik ga lezen.        ja / nee

vind ik:Sport mee op D  vind ik:Sport mee op D
Kruis aan.
Het vloeiend lezen van de tekst Sport mee op De Meermin 

nog lastig nog lastig  al best goed gaan  al best goed gaan goed gaan

5

Lees de tekst Sport mee op De Meermin! 10-11

Kies daarna een stukje uit de tekst. 
 Lees dat vloeiend voor aan je maatje. 

4

Welke drie zinnen zouden ook in deze tekst passen?
Ach, misschien houdt u wel helemaal niet zo van sporten.
U wilt natuurlijk ook de hele dag bewegen en actief zijn!
Blijf toch lekker de hele dag met een boek in een luie stoel liggen!
Als u op Curaçao aankomt, bent u nog fitter dan toen u aan boord kwam!
De Meermin heeft dezelfde mogelijkheden als een groot sportcomplex!
Onze instructeurs en coaches zijn wel toe aan een uurtje rust.

Kruis aan. De tekst is bedoeld om mensen …  
gerust te stellen enthousiast te maken
informatie te geven te vermaken

Hoe zou het zijn om een verre zeereis te maken? Sommige kinderen dromen ervan, 
andere kinderen lijkt het saai. Aan wat voor schip denk je dan? Aan zo’n peperduur 
cruiseschip? Of aan een ander schip? Schrijf op.

6

7
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vloeiend & vlot

64E6 Wat zie ik in de tekst?

Bekijk de tekst. Denk na over …

• de titel van de tekst.

• de tekstsoort: 
Is het een verhaal, een weettekst, een doetekst of een ander soort tekst?

• de plaats van de tekst:
Komt de tekst uit een boek, van internet of ergens anders vandaan?

• de bedoeling van de tekst: 
Wil de schrijver een verhaal vertellen? Iets uitleggen? Een mening geven?Wil de schrijver een verhaal vertellen? Iets uitleggen? Een mening geven?

• het onderwerp van de tekst.

• de delen van de tekst: 
Is de tekst verdeeld in delen? Zie je waar die delen over gaan?

Bekijk de tekst voordat je gaat lezen.
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