SAMENVATTING
DIT HEB JE GELEERD.
ln dit hoofdstuk heb je geleerd over verbcnden en
signoolwoorden.
Er zijn signoolwoorden die oongeven dqt een opsomming in de
tekst stoqt.
Deze signoolwoorden z'ljn: ook, en, ten eerste, ten tweede, ten
derde, bovendien, verder.
Kommo's kunnen ook een opsomming oongeven.
Er zijn signoolwoorden die oongeven dqt een tegenstelling in de

tekst stoot.
Deze signoolwoorden zijn: moor, toch, echter, integendeel, dqor
stqot tegenover.
Er zijn signoolwoorden die qongeven dqt een oorzoqk in de tekst

stoqt.
Deze signoolwoorden zijn: omdot, doqrom, wont, doordqt,
doordoor, zodot.
Er zijn signoolwoorden die oongeven dqt er iets uitgelegd goot
worden.
Deze signoolwoorden zijn: bijvoorbeeld, dot wil zeggen, met
ondere woorden.
Er zijn signoolwoorden die oongeven dot een somenvqtting of
conclusie wordt gegeven.
Deze signoqlwoorden zijn: dus, kortom, somengevot, olles bij
elkqor.

Alsje een signoolwoord tegenkomt in een tekst, kun je ol een
beetje voorspellen wot er in de tekst goot komen.
Dit helpt bij het begrijpen von de tekst.
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LES 7
EXTRA OEFENLES.
Alles wat we tot nu toe geleerd hebben, kan nu aan de orde

komen. Lees de teksten en beantwoord de vragen. Stel jezelf ook
de vijf vragen, voordat je begínt met lezen!
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GROTER EN GROTER...

Heb jry dot ook wel eens? Je trekt

je broek oon

en

het lijkt wel of die in de wos gekrompen is. Moor nee
hoor... Je bent zelf een stukje groter. Het lijkt wel
of

je von de ene op de ondere dog gegroeid bent.

Groeien... Hoe goot dot eigenlijk in zijn werk?

Cellen
Je lichoom bestoot uit honderden miljorden cellen.
Een cel is het kleinste levende deel in je lichoom. Met

het blote oog kun jezo'n cel niet zien. Door heb je
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een microscoop voor nodig. We noemen de cellen
ook wel de "bouwstenen" von je lichoom.

Deze tekst gaat verder op de volgende bladzljde.
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Botten
Niet olle cellen zien er precies hetzelfde uit.
Ze hebben ook niet ollemool dezelfde took. Je
hebt verschillende soorten cellen. Bijvoorbeeld:
beencellen, spiercellen en huidcellen. Botten zorgen
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voor de stevigheid von je lichoom, zodot je kon
blijven stoon. Botten zijn opgebouwd uit beencellen.
Aon de uiteinden von de botten in je ormen en
benen zitten schijven. Ze heten groeischijven.

Groeien

je groeit, wordt de groeischijf een stukje
uitgerekt. Het uitgerekte stu(e wordt hord en

Telkens ols
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verondert don in gewoon bot. Notuurlijk groeien ol
die ondere soorten cellen ook. Het zou een mooie
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boel worden ols olleen je botten groeiden .n
en
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je spieren bijvoorbeeld

niet.
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Moor gelukkig wordt de groei
prochtig geregeld

in

je lichoom.

je hoofd zit de hypofyse
(zeg: hie-poo-fie-ze). Dot is een
kliertje oon de onderkont von je
ln
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moog
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hersenen. De hypofyse regelt
de groei von ol die verschillende

soorten cellen.
(Jorissen,1994)
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Hoeveel qlineq's heeft deze tekst en hoeveel kopjes?

@

Welke verschillende soorten cellen worden er opgesomd in de tekst.
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Wqt is de hypofyse (regel 27)?
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EEN CADEAUTJE

Popo kocht voor mijn verjoordog

weer een bouwdoos voor mijn trein,

omdot hij dot zelf zo leuk vond ik hod liever een konijnl

Als ik hem op zijn verjoordog
eens verwen met een konijn

omdot ik dot nou zo leuk vind zou hij door don blij mee zijn?
(Kuiper,1993)
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Woorom krijgt de schrijver vqn dit gedicht een bouwdoos voor zijn

verjoordog? Wot is het signool-woord?
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Woqrom wil de schrijver zijn voder een konijn geven?

Wot is het signool-woord?
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EPILEPSIE
Epilepsie is een ziekte, woorbij of en toe

je bewustzijn

vermindert of zelfs helemool verdwijnt. Je mookt
don wilde bewegingen. Het wordt ook wel 'vollende
ziekte' genoemd. Epilepsie heeft te moken met de
hersenen. Er goot door don even iets verkeerd. Om

dot goed te kunnen begrijpen, moet je weten hoe de
hersenen werken.
De hersenen zijn ontzettend belongri)k.Ze zorgen

ervoor dot een mens kon denken, ruiken, zien,
10 voelen, odemholen en bewegen. Ook bij moeilijke

dingen, zools sommen uitrekenen, een verhool

schrijven, outorijden of vioolspelen gebruik je je
hersenen.
De hersenen bestoon uit miljorden zenuwcellen. Ze
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geven elkoor voortdurend seintjes door middel von
zwokke elektrische stroompjes.Ze seinen ook noor
de zenuwen. Dot zijn een soort droden die ook uit

zenuwcellen bestoon.Ze verbinden de spieren en de
zintuigen met de hersenen. Deze 'elektriciteitskobels'

20 lopen door het hele lichoom. Zenuwen geven
signolen door oon de hersenen en de spieren.
Bij sommige mensen komen of en toe te veel

zenuwcellen tegelijk in octie. Heel veel elektrische
stroompjes worden don op hetzelfde moment
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doorgegeven. Veel meer don nodig is. Er ontstoot
don een soort storing. Het gevolg is een epileptische
oonvol, ook wel insult genoemd. Gelukkig is zo'n

storing moor tr.ldeljk. Een oonvol duurt don ook
nooit erg long. Meestol onderholf tot twee minuten.
(Driesen,1999b)
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ln deze tekst worden een heleboel dingen opgesomd, wqor de hersenen
vqn een mens voor zorgen. Noem zeven dingen uit de tekst, woor de
hersenen voor zorgen.
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Wot wordt bedoeld met 'elektriciteitskqbels' (regel 19)?

o

Wqt is een insult (regel27)?
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