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Handleiding Caribisch Nieuwsbegrip 4 

 

Onderwerp: Orkanen 

 

Voorbereiding  

• Print tekst en opdrachtblad voor alle leerlingen. 

• Maak groepjes van vier leerlingen die samen de opdrachten maken. 

 

 

Geef de leerlingen enige tijd om de vragen te beantwoorden en bespreek deze dan. Wat 

verwachten ze in de tekst te lezen? Wat weten ze al over het onderwerp? Wat willen ze 

uit de tekst te weten komen? 

 

 

1. Maak groepjes van vier leerlingen. Leg uit dat ze samen de tekst gaan lezen en wat 

hun rol wordt. Vertel dat u eerst voordoet hoe dat werkt. 

2. Doe hardop denkend voor hoe u de tekst leest en daarbij voorspelt, samenvat, een 

onbekend woord opheldert, en een vraag stelt. Onderstaande modeltekst geeft 

daarvoor een voorbeeld, maar doe het vooral in eigen woorden. 

 

‘Ik ga de inleiding van de tekst ‘Orkanen’ lezen: Veel mensen zullen zich nog woensdag 6 

september 2017 herinneren. Op die dag hield orkaan Irma huis in het Caribisch gebied. 

Nou, dat weet ik inderdaad nog goed! [Vul aan met uw eigen ervaringen met orkaan 

Irma.] Wat betekent ‘huishouden’ hier eigenlijk? Die orkaan ging natuurlijk vreselijk 

tekeer, dus ‘huishouden’ zal er wel mee te maken hebben dat er met veel lawaai dingen 

worden stukgemaakt. Ik lees even verder: Onder andere op het eiland Sint-Maarten 

waren de verwoestingen immens. Ik ken het woord ‘immens’ niet, maar ik weet wel dat 

er op Sint-Maarten enorme verwoestingen waren. Dat zie ik ook op de foto bij de tekst. 

De verwoestingen waren heel groot. Dus dat zal ‘immens’ wel betekenen. U heldert hier 

de betekenis van onbekende woorden op. 

 

‘Ik ga nu het tweede stukje van de tekst lezen. Het kopje daarvan is Alweer een 

orkaan. Waar zal dit stukje over gaan? Er staat ‘alweer’ en het klopt dat er wel vaker 

orkanen zijn in het Caribisch gebied. In dit stukje wordt misschien wel uitgelegd hoe het 

komt dat er zo vaak orkanen in dit gebied zijn. U doet hier een voorspelling. 

 

‘Ik lees verder: … De laatste jaren komen er vaker ongewoon krachtige orkanen voor… 

Hoe komt het dat er nu vaker ongewoon krachtige orkanen voorkomen dan vroeger? 

Zouden er nu ook meer orkanen zijn dan vroeger? Misschien wordt dat in de tekst 

uitgelegd.’ U stelt hier vragen. 

 

‘… Zo’n orkaan is verwoestend. Hier eindigt het tweede stukje. In dit stukje ging het 

vooral over ongewoon krachtige orkanen. Ik vat het stukje samen: “Er komen  

regelmatig orkanen voor in het Caribisch gebied. De laatste jaren komen er vaker 

ongewoon krachtige orkanen voor. Volgens deskundigen komt dit door de hogere 
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temperaturen van het zeewater.” Dit is het belangrijkste van dit stukje tekst.’ U vat hier 

samen. 

 

3. De leerlingen gaan aan de slag. Ze lezen steeds een tekstdeel en voeren dan hun 

taak uit.  

Na lezen van elk tekstdeel schrijven ze eerst op wat ze willen bespreken: leerling 1 

het onbekende woord, leerling 2 de belangrijkste informatie, leerling 3 een vraag over 

het stukje, leerling 4 een voorspelling. 

4. Neem klassikaal de inhoud van de tekst door: 

• Vraag de leerlingen wat ze in de tekst niet (goed) begrepen hebben en bespreek 

deze punten. 

• Probeer, door ondersteunende vragen, begripsproblemen zoveel mogelijk te laten 

verhelderen door de leerlingen zelf en betrek alle leerlingen hierbij. 

• Vul dit eventueel aan met andere punten waarvan u wilt checken of ze goed 

begrepen zijn. 

 

 

De leerlingen beantwoorden de vragen over de tabel (de schaal van Saffir-Simpson) 

individueel en vergelijken deze later met die van de andere leerlingen in hun groepje. 

 

 

1. De leerlingen maken de vragen, opnieuw door ze eerst zelf te beantwoorden en 

daarna onderling de antwoorden te vergelijken en te bespreken. 

2. Neem met de leerlingen de vragen door en laat hen verwoorden hoe ze aan het 

antwoord komen. 

 

 
Deze opdracht kent vanzelfsprekend geen goede of foute antwoorden, maar bespreek de 

antwoorden op de twee vragen om spreekvaardigheid te oefenen. 

 

 

De leerlingen moeten zich inleven in de personen die bij de opdracht zijn aangegeven. Ze 

maken daarbij gebruik van de informatie die ze in de tekst hebben gelezen. Ze vullen 

vervolgens in de tekstballonnen in wat het standpunt van deze personen volgens hen is. 

Ze vullen ook hun eigen standpunt in. 

NB: U kunt er ook voor kiezen deze opdracht mondeling te doen om de 

spreekvaardigheid te oefenen.  
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1. A. Uitspraak I en II zijn beide waar. 

2. Ja, het waait dan wel, maar niet zo hard. Het kan lastig zijn om tegen de wind in te 

lopen, maar het kan wel. 

3. A. 2 – Orkaan 

4. 209-251 km/uur (130-156 mph); 3,9 – 5,5 meter 

5. a. C. ≤1,1 

b. Als door stormwinden het zeewater (veel) hoger komt dan normaal, wordt dat een 

stormvloed genoemd. In meters wordt aangegeven hoe hoog het water komt, boven 

het normale niveau. 

6. Bij het stukje Alweer een orkaan. Daar wordt namelijk gesproken over de schaal 

waarmee de kracht van orkanen wordt uitgedrukt.  

 

 

1. De laatste jaren komen er vaker ongewoon krachtige orkanen voor. In het Caribisch 

gebied komen orkanen veelvuldig voor, vaak met hevige gevolgen. 

2. D. omdat onder invloed van de huidige klimaatveranderingen het zeewater een nog 

hogere temperatuur bereikt 

3. D. het is een voorbeeld 

4. als iets weinig voorkomt 

Dat kun je afleiden uit de zin erna: daar staat dat dat ze veelvuldig voorkomen en dat 

is hetzelfde als ‘geen zeldzame verschijnselen’. Als iets dus wél zeldzaam is, komt het 

weinig voor. 

5. a. Dat heeft te maken met de ligging van die eilanden. Eventueel kunt u hierbij 

ingaan op de termen Benedenwindse en Bovenwindse Eilanden. 

b. Dan kunnen er perioden zijn met extreem hevige regenval en harde rukwinden. 

Ook kan de Caribische Zee heel ruig worden en de kust beschadigen. Maar vaak is er 

een periode van windstilte en is het heel warm. 

 


