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De huisarts helpt mensen die ziek zijn of zich ziek voelen. Er komen
mensen bij hem op het spreekuur met een gebroken arm of met een
visgraat in hun keel. Dan is het wel duidelijk wat eraan scheelt. Maar vaak
moet hij eerst
1
, voordat hij weet wat hij mankeert.
Soms stuurt een huisarts een patiënt door naar een specialist. Die dokter
weet er nog meer van. De huisarts verwijst naar een keel-neus-oorarts
bijvoorbeeld. Hij schrijft dan een verwijsbrief, waarin staat wat de specialist
moet onderzoeken of behandelen. Als je geopereerd moet worden,
verwijst ze je naar een chirurg.
Een huisarts bezoekt ook patiënten die niet op het spreekuur kunnen
komen. Hij heeft dan altijd een dokterstas bij zich. Het werk van een
huisarts is vaak 12 erg
2
, want zij kan heel veel mensen helpen
en beter maken. Soms is het moeilijk werk, want het gebeurt natuurlijk ook
dat mensen veel pijn hebben, of niet beter worden en zelfs doodgaan. Dan
is het een zwaar beroep.
Wat past het best op plaats 1?
A
B
C
D

2

Wat past het best op plaats 2?
A
B
C
D

3

een patiënt naar huis sturen
een specialist bellen
een patiënt onderzoeken
een patiënt bezoeken

vermoeiend
feestelijk
vervelend
leuk

Lees: Soms stuurt ... een chirurg. (regel 5 t/m 9)
Wat is niet waar volgens de tekst?
A
B
C
D

De huisarts verwijst je altijd naar een chirurg.
Een specialist wordt door de huisarts ingelicht met een verwijsbrief.
Een specialist weet vaak meer dan een huisarts.
De huisarts verwijst je soms naar een keel-neus-oorarts.
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Lees: Dan is het wel duidelijk wat eraan scheelt. (regel 3)
Wat kan er het best in plaats van het woordje ‘dan’ staan?
A
B
C
D

Bij blessures
In die gevallen
Met alle patiënten
Bij kinderen

De brandweer
1 Je weet vast wel dat je goed moet uitkijken met vuur. Vuur is
2 natuurlijk niet altijd slecht. Goed vuur is bijvoorbeeld een haardvuur.
3 Of het vuur waarop het eten wordt gekookt. Als vuur gevaarlijk wordt,
4 noemen we dat brand. Brand begint vaak
1
.
5 Bijvoorbeeld doordat een kaars te dicht bij een gordijn staat. Of door
6 een lucifer die in een prullenbak wordt gegooid. Maar vuur kan heel
7 snel om zich heen grijpen. Doordat het steeds heter wordt, gaan
8 steeds meer dingen branden. Totdat tenslotte alles in brand staat.
9 Bijna elke gemeente heeft een eigen brandweerkorps. Zo'n korps
10 werkt vaak samen met de politie en de ambulancedienst. In kleine en
11 middelgrote gemeenten is bijna altijd sprake van een vrijwillige
12 brandweer. De mensen van zo'n korps doen het brandweerwerk als
13 bijtaak. Het is niet hun eigenlijke werk. Ze mogen meestal hun eigen
14 werk verlaten als ze opgeroepen worden. Er wordt van hen verwacht
15 dat ze binnen een paar minuten na het alarm in de kazerne zijn.
16 Grote steden hebben meestal een beroepsbrandweer. Dan zijn er altijd
17 brandweermensen in de kazerne. Zolang er geen alarm is, zorgen ze
18 voor het materiaal. Of ze houden een oefening.
19 Van het materiaal is de brandweerwagen het bekendst. Je hebt er vast
20 wel eens een gezien. Misschien wel met sirene en zwaailicht op weg
21 naar een brand. Maar de brandweer heeft nog veel meer materiaal.
22 Denk maar eens aan een blusboot of een blushelikopter. Of aan
23 autoladders en hoogwerkers. Met een autoladder kunnen mensen van
24 hoge verdiepingen worden gered bij brand. Ze worden ook gebruikt om
25 mensen of dieren uit het water te redden.
26 Brandweermensen moeten soms heel wat doorstaan. Giftige rook,
27 hitte, gevaarlijke gaswolken of besmet water. Daarom dragen ze
28 speciale kleding. Ook een masker en gasflessen horen bij die
29 uitrusting. En natuurlijk een helm.
30 Een brandweerman of brandweervrouw moet branden blussen. Maar ze
31 doen nog veel meer. Ze halen dus mensen uit het water of van het ijs.
32 Ze moeten soms mensen uit een verongelukte auto zagen. En als een
33 poes niet uit de boom durft, kun je ook de brandweer bellen.
34 Er zijn verschillende soorten brand. Die worden allemaal op een andere
35 manier geblust. Een binnenbrand is een brand in een gebouw, zoals
36 een woning of een fabriek. Het grootste gevaar van een woningbrand
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37 is dat er mensen in huis kunnen zijn. Vooral 's nachts als mensen
38 slapen. Een buitenbrand is een brand in de open lucht. Dat kan een
39 bosbrand zijn of een bermbrand. Een buitenbrand heeft als voordeel
40 dat er weinig hitte blijft hangen. Maar een groot nadeel is dat er veel
41 2
bij de brand komt. Daardoor wordt de brand snel groter, zeker
42 als het hard waait. Andere branden zijn: voertuigbrand, scheepsbrand
43 en vliegtuigbrand.
44 De brandweer blust met water, met poeder of met schuim. Water koelt
45 en brengt dus de hoge temperatuur omlaag. Poeder en schuim dekken
46 het vuur af. Daardoor kan er geen zuurstof meer bij komen en dooft
47 het vuur.

5

Wat past het best op plaats 1?
A
B
C
D

6

Wat past het best op plaats 2?
A
B
C
D

7

publiek
rook
zonlicht
zuurstof

Lees: Ze mogen ... opgeroepen worden. (regel 13 en 14)
Wie bedoelt de schrijver met Ze?
A
B
C
D

8

met een klein beetje vuur.
als je met vuur speelt.
in een kerstboom.
als iemand in slaap valt.

De mensen van de beroepsbrandweer.
De mensen van de politie en de ambulancedienst.
De mensen van de vrijwillige brandweer.
De mensen in kleine en middelgrote gemeenten.

Lees: Een binnenbrand ... mensen slapen. (regel 35 t/m 38)
Waarom is een woningbrand vooral 's nachts gevaarlijk?
A
B
C
D

Omdat het dan te donker is om te blussen.
Omdat er 's nachts geen mensen in fabrieken zijn.
Omdat de mensen dan slapen.
Omdat de brandweer 's nachts niet werkt.
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Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?
A
B
C
D

Om te vertellen dat er verschillende soorten brand zijn.
Om informatie te geven over de brandweer.
Om je over te halen later bij de brandweer te gaan werken.
Om duidelijk te maken dat vuur niet altijd slecht is.

1 "Hoe lang duurt het nog voordat we er zijn?" vraagt Lynn voor de
2 zoveelste keer. Ze zit op de achterbank van de auto ongeduldig op
3 haar horloge te kijken.
4 Haar vader kijkt even in zijn achteruitkijkspiegel.
5 "Nog een kwartiertje," zegt hij lachend. "Als we tenminste geen
6 oponthoud krijgen."
7 "Natuurlijk krijgen we geen oponthoud," zegt Lynn. "Je hebt zelf
8 gezegd dat er hier op dit tijdstip nooit files zijn."
9 Ze geeft haar vader een klopje op zijn schouder. "Ik heb zo ontzettend
10 veel zin in het weekend."
11 "Ja, dat kan ik me voorstellen," lacht haar vader. "Bij oma word je
12 vierentwintig uur per dag verwend. Er zijn maar weinig kinderen..."
13 Er klinkt een harde knal en de auto begint plotseling te slingeren.
14 Lynn geeft een gil van schrik. Haar vader remt af en stuurt de auto
15 naar de rechterkant van de weg. Het lijkt net of de auto wat scheef
16 ligt.
17 "Ik denk dat we een lekke band hebben," zegt de vader van Lynn.
18 Hij slaat met zijn vlakke hand op zijn voorhoofd. "En ik heb het
19 reservewiel in onze garage gelegd."
20 "In onze garage?" herhaalt Lynn. "Waarom heb je dat gedaan?"
21 Haar vader heeft de auto inmiddels stilgezet op de vluchtstrook.
22 "Omdat ik de kofferbak wilde schoonmaken," antwoordt hij.
23 Nou ja, dan zullen we de Wegenwacht moeten bellen, vrees ik."
24 Lynn knijpt van teleurstelling haar lippen samen. "Lekker handig,
25 pap," zegt ze. "Hoelang duurt het voordat de Wegenwacht ons komt
26 helpen?"
27 Haar vader haalt een mobieltje uit zijn binnenzak. "Geen idee, maar
28 ik denk toch wel een uurtje of zoiets."
29 Hij steekt een hand op als Lynn wil protesteren en toetst dan een
30 nummer in.
10

Lees: "Lekker handig, pap," zegt ze. (regel 24 en 25)
Wat bedoelt Lynn eigenlijk?
A
B
C
D

Dat haar vader heel handig is.
Dat het niet zo slim is van haar vader.
Dat haar vader heel slim is.
Dat haar vader de band wel kan repareren.
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Lees: Bij oma ... weinig kinderen... (regel 11 en 12)
Wat had de vader van Lyn willen zeggen?
A
B
C
D

12

Welke titel past het best boven deze tekst?
A
B
C
D

13

die zo door hun oma verwend worden.
die bij hun oma gaan logeren.
die hun oma een cadeautje geven.
die door hun vader naar oma gebracht worden.

Het weekend
Bij oma
Het reservewiel
Autopech

Lees: Je hebt ... files zijn. (regel 7 en 8)
Op welk tijdstip speelt het verhaal?
A
B
C
D

’s Morgens
’s Middags
Dat staat niet in het verhaal.
's Avonds

Toets begrijpend lezen Cito M6 bij Taalleesland
© 2009 Baarn Bekadidact

1

