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Groep 7+8

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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Vaak doe of denk je hetzelfde als iedereen die je vaak 

ziet en goed kent. Stel je voor: je staat met honderd man 

in een weiland en ineens springt iedereen in een sloot. 

Wat zou jij doen? Blijf je als enige een beetje staan 

kijken, of spring je er toch maar achteraan? Waarschijn-

lijk zal je heel snel de groep volgen en ook de sloot in 

springen. Ze zullen toch niet voor niets springen, zal je 

denken. Hup, ook de sloot in!

Het is vaak erg handig om de rest van de groep te volgen in 

denken en doen. Zeker als de situatie voor jou onduidelijk is. 

Als je nieuw bent op een school en je weet niet precies hoe 

je je moet gedragen, dan kijk je naar de andere kinderen en 

doe je wat zij doen. Heel handig, zo’n groep die ‘in de sloot 

springt’.

[…]

Het is dus vaak best handig om te denken en doen zoals 

iedereen doet. Waarschijnlijk heb jij allerlei gedachten omdat 

iedereen in je omgeving ze ook heeft. Als iedereen ze heeft, 

zal het wel goed zijn, dus laat ik er ook maar zo over denken. 

Dat is uiteindelijk voor iedereen het prettigste. 

Toch klopt het soms helemaal niet dat hoe meer mensen 

achter een idee staan, hoe juister dat idee is. Stel je eens voor 

dat iedereen in Nederland achter een dom idee staat. Alle 

17 miljoen Nederlanders zijn het eens met dat domme idee. 

Behalve één iemand. Die kijkt er net iets anders tegenaan. 

Is dat domme idee dan toch waar, omdat iedereen erachter 

staat? Of zou die ene persoon net zo goed gelijk kunnen 

hebben? Wat denk jij? 

Als iedereen zegt dat het gras groen is en jij zegt als enige 

dat het geel is dan krijg je vaak een hoop gedonder. Iedereen 

gaat jou proberen te overtuigen dat je het verkeerd ziet en 

dat gaat er niet altijd zachtzinnig aan toe. Maar of iets echt 

waar is, wordt helemaal niet bepaald door de hoeveelheid 

mensen die zeggen dat iets waar is. Ondanks dat het soms 

handig is om hetzelfde te doen en te denken als iedereen, 

kan je er ook de mist mee ingaan. Hetzelfde denken als 

iedereen is wel lekker makkelijk. Je krijgt geen problemen 

Als iemand in de sloot springt, 
doe jij dat dan ook?
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Als iemand in de sloot springt, 

aan de slag

5
Wat ga ik leren?
Een tekst lezen met begrip.
• focus: betekenis van woorden en zinnen

5

6

7

8

1 Lees de tekst. Noteer in of bij de tekst:
? Dit vind ik niet duidelijk. 
! Dit valt me op.

2 Kies een stukje waarbij je ? of ! hebt gezet. 
Bespreek dat met je maatje. 

3 Lees de dikgedrukte inleiding van de tekst nog eens. 
Markeer daarin de zin die het beste bij het eerste 
deel van de tekst (p. 14) past. 

4 Deze uitdrukkingen staan in de tekst. Staat hier de 
letterlijke (L) of de figuurlijke (F) betekenis? 
Schrijf achter de betekenis: L of F.

je staat achter een idee:
je steunt een idee

je kijkt er anders tegenaan: 
je hebt er een andere mening over     

terugkijken

F
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Als iemand in de sloot springt, 
doe jij dat dan ook?

Sven Graumans, Denkgeheimen, Uitgeverij Blop, 2018
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met de rest. Toch zou het zomaar onzin kunnen zijn wat je 

denkt. Als je anders denkt dan anderen, moet je dat gewoon 

lekker volhouden. Zeker als je zelf, na een tijdje denken, 

zeker weet dat jij het bij het rechte eind hebt. En misschien 

moet je ook maar gewoon zeggen wat je denkt. Net als 

Johan Cruijff dat altijd deed.

Johan Cruijff is de beste voetballer die Nederland ooit heeft 

gehad. […] Johan Cruijff was een voorbeeld van iemand die 

nooit in de sloot sprong als iedereen wel in de sloot sprong. 

Hij dacht altijd iets anders dan wat anderen dachten. 

Daardoor had hij ook wel vaak ruzie met mensen in zijn 

omgeving. Sommigen werden gek van al die ‘andere ideeën’ 

van Johan. Maar toch heeft hij het voetbal volgens heel veel 

mensen veranderd. Mensen in Barcelona vinden bijvoorbeeld 

dat het succes dat hun ploeg nu heeft aan Johan Cruijff te 

danken is. Op internet en tal van boeken zijn voorbeelden 

van zijn ‘anders denken’ te vinden. 

Bijvoorbeeld over hoe hij dacht over het nemen van een vrije 

bal zoals een vrije trap, hoekschop of een ingooi. Cruijff vond 

dat een simpele handeling als een ingooi heel belangrijk 

was. Hij vond dat hij zelf de ingooi moest nemen. Bij een 

ingooi staat namelijk iedereen gedekt, behalve degene die 

de bal gooit. Die kan de bal na de ingooi weer ontvangen, 

want hij staat dan vrij. En het is heel logisch dat juist Cruijff 

die inworp deed, want als de beste voetballer van het veld 

stond hij zo helemaal vrij. Vrij, én met de bal aan zijn voet. 

Kan niet beter! Je moet volgens Johan Cruijff dan ook altijd 

de beste speler laten ingooien. Het leek een ongewoon idee, 

maar hij heeft er veel succes mee gehad.

Als iemand in de sloot springt, 

aan de slag

5
Wat ga ik leren?

5 In r. 4 tot en met 7 staat: Wat zou jij doen? […] 
Waarschijnlijk zal je heel snel de groep volgen en ook de 
sloot in springen. Wat denk jij als je dat leest? Schrijf 
op.

6 Lees r. 20. Daar staat: Dat is uiteindelijk voor iedereen 
het prettigste.
Na het lezen van de tekst weet je wat de schrijver 
met die schuine zin bedoelt. Kruis aan.

Hij vindt dat echt het beste, want als iedereen 
hetzelfde denkt, is er het minste kans op ruzie.
Hij bedoelt dat spottend. Alleen maar nadoen wat 
andere mensen doen, vindt hij juist een slecht 
idee. 

7 Iemand die eigenwijs is, denkt vaak dat hij gelijk heeft 
en anderen niet. Meestal wordt eigenwijs gebruikt als 
een negatief woord. Kan het ook positief zijn als je 
eigenwijs bent? Praat erover en schrijf enkele 
steekwoorden op.

8 Markeer daarna in de tekst een zin waaruit blijkt 
dat de schrijver het wel goed vindt als je soms 
eigenwijs bent. 

1

2

3

4
dan kun je de mist in gaan:
dan kun je in de dichte mist terechtkomen  

je hebt het bij het rechte eind:
je hebt gelijk

ze werden er gek van:
ze hoopten dat hij ermee zou stoppen

terugkijken

Wat geldt voor jou? Kruis aan. Letten op de 

betekenis van uitdrukkingen helpt mij bij het 
begrijpen van de tekst. 

Het stukje over Johan Cruijff …
onderstreept wat de schrijver wél goed vindt.
kan ook weg, de tekst is al duidelijk genoeg.
zal vooral leuk zijn voor voetbal-liefhebbers.

F
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Bijzondere diersoorten (1)

In Zuid-Amerika leven enkele bijzondere zoogdieren die weinig of 
geen tanden hebben, en die daarom de tandarmen heten. Tot deze 
groep behoren de miereneters en de luiaards. 
Uiterlijk lijken deze soorten dan misschien niet heel erg op elkaar, ze 
hebben wel beide een miniatuurversie. De kleine luiaard wordt zo’n 
50 centimeter groot en komt alleen voor op een eilandje voor de kust 
van Panama. De dwergmiereneter is nog veel kleiner, want hij wordt 
maar 16-21 centimeter groot (de even lange staart niet meegerekend). 
Het toppunt van tevredenheid voor de luiaard lijkt misschien een 
dagje luieren in een boom. Toch slaapt hij maar ongeveer 10 uur per 
dag. En de miereneter? Die zal vast en zeker wel eens stilletjes jubelen 
bij het zien van een goedgevulde mierenhoop.
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