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Woord Betekenis 
Op die dag hield orkaan Irma huis in 
het Caribisch gebied. 

Op die dag maakte orkaan Irma met veel 
lawaai dingen stuk in het Caribisch gebied. 

De verwoestingen waren immens. De verwoestingen waren heel groot/ 
reusachtig. 

Zo ontstaat er een lagedrukgebied. Zo ontstaat er een gebied waar de 
luchtdruk laag is, waardoor het slecht 
weer is. 

Zo wordt de kans groot dat de orkaan 
een extreme kracht ontwikkelt. 

Zo wordt de kans groot dat de orkaan een 
heel erge/grote kracht laat ontstaan. 

Men spreekt van een orkaan als de 
windsnelheden windkracht 12 
overschrijden. 

Men spreekt van een orkaan als de  
windsnelheden verder gaan dan/groter 
worden dan windkracht 12. 

Atlantische oceanen worden sinds 1945 
officieel benoemd. 

Atlantische oceanen worden sinds 1945 
benoemd volgens de regels van de 
instanties (afdelingen van de overheid) 
die erover gaan. 

Meteorologen weten dan precies over 
welke orkaan ze het hebben. 

Mensen die die voor hun beroep het weer 
en het klimaat bestuderen, weten dan 
precies over welke orkaan ze het hebben. 

elders ergens anders 
Het gebeurt vaak dat orkanen op 
honderden kilometers afstand 
passeren. 

Het gebeurt vaak dat orkanen op honderden 
kilometers afstand voorbijgaan. 

 

 
Werk samen met de leerlingen in je groepje. Schrijf eerst zelf een antwoord op en bespreek 
daarna de antwoorden in je groepje. 
 
1. Wat is het onderwerp van de tekst? Wat gaat de tekst je over dit onderwerp vertellen, 

denk je? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
2. Waar denk je aan bij de tussenkopjes? 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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3. Wat weet jij zelf al van orkanen? Wat is er op jouw eiland al gebeurd door orkanen? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
4. Wat hoop je te weten als je de tekst gelezen hebt? 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

 De tekst begrijpen 1 

 
Lees in groepjes de tekst. Ieder krijgt een rol: 
1. Leerling 1 probeert de betekenis van onbekende woorden te bedenken. 

Leg ook uit hoe je achter de betekenis komt. 
2. Leerling 2 vat na elk stukje samen. 

Wat is de belangrijkste informatie in het stukje? 
3. Leerling 3 stelt vragen over het stukje. 

Welke vragen kun je over de tekst stellen? Gebruik vraagwoorden als wie, wat, waarom, 
hoe, waardoor. 

4. Leerling 4 voorspelt. 
Wat verwacht je in het volgende deel van de tekst te lezen? Waarom denk je dat? 
 

Maak na elk stukje aantekeningen. Wat wil je in je groepje bespreken? 
 
Lees de inleiding en schrijf je aantekeningen op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees ‘Alweer een orkaan’ en schrijf je aantekeningen op. 
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Lees ‘Orkaan, cycloon of tyfoon?’ en schrijf je aantekeningen op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees ‘Namen van orkanen’ en schrijf je aantekeningen op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees ‘Windstilte’ en schrijf je aantekeningen op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bespreken in de klas 
Wat wil je straks bespreken in de klas? Een vraag die je nog steeds hebt? Een moeilijk 
woord? Onderstreep of markeer dat in je aantekeningen hierboven. 
 

 De schaal van Saffir-Simpson 
In de tekst kon je lezen over de kracht van orkanen. Orkanen worden naar hun kracht 
ingedeeld in de schaal van Saffir-Simpson. De schaal werd in 1969 opgesteld door Herbert 
Saffir en Bob Simpson. Met de schaal kan ingeschat worden wat de mogelijke schade is 
wanneer een orkaan de kust bereikt. 
 
Je ziet de schaal van Saffir-Simpson in de tabel op de volgende bladzijde. Een tabel heeft 
kolommen (van boven naar beneden) en rijen (van links naar rechts). Kijk goed naar de 
tabel en lees de informatie die erin staat. 
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Beantwoord de vragen over de tabel. 
 
1. Lees onderstaande uitspraken over de tabel. Wat is waar? 

I In de laatste rij staat een omschrijving van een orkaan van categorie 5. 
II In de laatste kolom worden de gevolgen van de storm beschreven. 
A. Uitspraak I en II zijn beide waar. 
B. Uitspraak I is waar, uitspraak II is niet waar. 
C. Uitspraak II is waar, uitspraak I is niet waar. 
D. Uitspraak I en II zijn beide niet waar.  

Cate-
gorie 

Benaming 

Wind-
snelheden  
km/uur 
(mph) 

Storm-
vloed 
meters 

Uitwerking boven land en aan de kust 

TD Tropische 
depressie  

≤62 
(≤38)  

 
Het kan lastig zijn tegen de wind in te 
lopen.  

TS Tropische 
storm 

63-118 
(39-73) 

 
Dakpannen kunnen wegwaaien. 
Voortbewegen is lastig. 

Cat. 1  Orkaan 
 
  

119-153 
(74-95) 

1,2 – 1,6 Schade aan huizen. Takken van bomen 
kunnen afbreken. Er kunnen 
kustoverstromingen zijn. 

Cat. 2  Orkaan 
 
  

154-177 
(96-110) 

1,7 – 2,5 Gebouwen worden ernstig beschadigd. 
Bomen worden ontworteld. Kleine boten 
worden van hun ankers weggeslagen. 

Cat. 3 (zware) 
Orkaan 
  

178-208 
(111-129) 

2,6 – 3,8 Ernstige schade aan bomen en huizen. 
Gebouwen zonder fundering, zoals 
caravans, worden vernietigd. Daken vliegen 
van huizen. Overstromingen aan de kust 
vernietigen kleinere objecten en kunnen tot 
in het binnenland komen.  

Cat. 4 (zware) 
Orkaan 

209-251 
(130-156) 

3,9 – 5,5 Nog meer schade aan huizen en bomen. 
Schade aan huizen kan zo groot zijn dat er 
weken of maanden niet in kan worden 
gewoond. Grote overstromingen die tot ver 
in het binnenland komen.  

Cat. 5 (zware) 
Orkaan 
  

≥252 
(≥157) 

≥5,5 Verwoestingen. Complete gebouwen 
worden omvergeblazen. Onherstelbare 
schade aan gebouwen en bomen. Gebied is 
voor weken of maanden onbewoonbaar. De 
stormvloedgolf veroorzaakt schade aan alle 
objecten langs de kust of spoelt ze weg. 
Schade van de vloedgolf is tot 4 kilometer 
landinwaarts te vinden.  



 
 

 
© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl  Pagina 5 van 7 

Caribische lessen 3 

2. Als je op de radio het volgende bericht hoort, kun je dan wel naar buiten? 
Er is een tropische depressie. 
Leg je antwoord uit. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

3. Welke categorie en welke benaming horen bij de omschrijving Bomen worden 
ontworteld? 
A. 2 – Orkaan 
B. 2 – (zware) Orkaan 
C. 3 – Orkaan 
D. 3 – (zware) Orkaan 

 
4. Welke windsnelheden en welke stormvloed horen bij een (zware) orkaan van categorie 

4? Schrijf het op: 
 

______________________________________________________________________ 
 

5. Bij ‘Stormvloed’ worden voor de categorieën TD en TS geen getallen gegeven.  
a. Wat zou je daar in kunnen vullen? 

A. 0 
B. 0 – 1,3 
C. ≤1,1 
D. 1,1 – 1,2 

 
b. Wat betekent stormvloed en waarom wordt dit uitgedrukt in meters? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
6. Bij welk stukje van de tekst past de tabel van opdracht 2 het best? Leg ook uit waarom 

dat zo is. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

 De tekst begrijpen 2 
Beantwoord de vragen over de tekst. Je vindt ze op de volgende bladzijde. Bespreek in je 
groepje bij elke vraag:  
x Wat is het beste antwoord?  
x Waarom is dat het beste antwoord? 
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1. Vat de tekst samen in een of twee zinnen. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

2. Kijk in het stukje Alweer een orkaan. Waarom is de kans nu groter dat er een orkaan 
ontstaat én dat deze een extreme kracht ontwikkelt? 
A. omdat bij orkaankracht 5 windsnelheden tot boven de 300 kilometer per uur bereikt 

kunnen worden 
B. omdat de meeste orkanen in de periode van 1 juni tot en met 30 november, het 

orkaanseizoen, ontstaan 
C. omdat er een lagedrukgebied ontstaat dat gaat draaien waardoor er orkaanwinden 

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

hogere temperatuur bereikt 
 

3. Lees r. 38: ‘Zo heette … Irma’. Welk verband heeft deze zin met de regels ervoor? 
A. het is een oorzaak 
B. het is een opsomming 
C. het is een tegenstelling 
D. het is een voorbeeld 
 

4. Wat betekent ‘zeldzaam’ (r. 50)? Hoe weet je dat? 
  

______________________________________________________________________ 
 

5. Lees de tekst onder het tussenkopje Windstilte. Op de eilanden Curaçao, Aruba en 
Bonaire zijn orkanen zeer zeldzaam. 
a. Hoe komt dat? 
 
______________________________________________________________________ 

 
b. Wat merk je op deze eilanden als er elders in het Caribisch gebied een orkaan  

         passeert? 
 
______________________________________________________________________ 
 

6. a. Heb je de tekst begrepen? _______________________________________________ 
b. Waar zou je de volgende keer meer aandacht aan besteden? 

A.  stukjes herlezen 
B.  langzamer lezen 
C.  teruglezen in andere alinea 
D. … 
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 Je eigen vragen beantwoorden 
Aan het begin van de les heb je opgeschreven wat je te weten wilde komen door het lezen 
van de tekst. 
 
1. Heb je antwoord op je eigen vragen gekregen? Wat is het antwoord? 

 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

2. Welke andere vragen heb je nu nog? Hoe ga je het antwoord zoeken? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

 Denkwolken invullen 
Iedereen die te maken heeft extreme orkanen kijkt vanuit zijn eigen standpunt. Vul in de 
denkwolken de standpunten in van de verschillende personen. En hoe denk jij er zelf over? 
Vul dat ook in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwoners van Sint-
Maarten die getroffen 
zijn door orkaan Irma 

Meteorologen die 
communiceren over 
een extreme orkaan 

Toeristen die naar een 
van de eilanden op 

vakantie willen gaan 

ikzelf 

 
 

 

 


