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Handleiding Caribisch Nieuwsbegrip 6 
 
Onderwerp: De Antilliaanse leguaan 
 
Voorbereiding  
x Print tekst en opdrachtblad voor alle leerlingen. 
x 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 ‘Verdwijnt de Antilliaanse leguaan’ lezen: Je staat er 
misschien niet dagelijks bij stil, maar op de eilanden in het Caribisch gebied komen 
bijzondere diersoorten voor. Ja, nu ik er eens goed over nadenk… [Vertel over de dieren 
die op uw eiland voorkomen.] Sommige soorten zijn zelfs maar op één bepaald eiland te 
vinden. Ja, bijvoorbeeld… [Geef hier voorbeelden van een soort die alleen op uw eiland te 
vinden is of noem anders het Curaçaose witstaarthertje, dat alleen op Curaçao 
voorkomt.] Maar hoe komt het eigenlijk dat sommige dieren maar op één eiland te 
vinden zijn? Misschien wordt dat in de tekst uitgelegd. U stelt hier een vraag. 
 
Ik lees verder: Ken jij alle diersoorten die op jouw eiland leven? Dat weet ik eigenlijk niet 
precies. Misschien leven er nog wel meer dieren, die ik niet ken. En wist je dat sommige 
soorten bedreigd worden in hun voortbestaan? Wat betekent ‘bedreigd’ eigenlijk precies? 
En ‘voortbestaan’? In de vorige zin gaat het over diersoorten die ergens leven. Misschien 
gaat het in deze zin dan juist over dieren die binnenkort misschien niet meer leven? Ik 
kijk ook even naar het woord ‘voortbestaan’ zelf. ‘Voort’ is een ander woord voor ‘verder’ 
en ‘bestaan’ is ‘leven’. Dus ‘hun voortbestaan’ zou heel goed ‘hun verdere leven’ kunnen 
betekenen. U heldert hier de betekenis van onbekende woorden op. 
 
‘Ik ga nu het tweede stukje van de tekst lezen. Het kopje daarvan is Dieren in het 
Caribisch gebied. Dit stukje zal wel gaan over verschillende soorten dieren in het 
Caribisch gebied. Er zullen waarschijnlijk voorbeelden van dit soort dieren worden 
gegeven en er zal iets over de dieren verteld worden. U doet hier een voorspelling. 
 
‘…, maar ze zijn bekende omdat ze giftige slangen zoals de cobra kunnen doden. Hier 
eindigt het tweede stukje. In dit stukje ging het inderdaad over de verschillende soorten 
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dieren die in het Caribisch gebied voorkomen. Ik vat het stukje samen: “In het Caribisch 
gebied komen veel diersoorten voor: onder water, in de lucht en op het land.” Dit is het 
belangrijkste van dit stukje tekst. Want voor de rest worden er in dit stukje vooral veel 
voorbeelden gegeven.’ 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: 
x Vraag de leerlingen wat ze in de tekst niet (goed) begrepen hebben en bespreek 

deze punten. 
x Probeer, door ondersteunende vragen, begripsproblemen zoveel mogelijk te laten 

verhelderen door de leerlingen zelf en betrek alle leerlingen hierbij. 
x Vul dit eventueel aan met andere punten waarvan u wilt checken of ze goed 

begrepen zijn. 
 

 
De leerlingen vullen de ontbrekende oorzaken en gevolgen in het schema in. Dit doen ze 
individueel. Later vergelijken ze hun ingevulde oorzaak-gevolgschema met de schema’s 
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. 
 

 
1. Laat de leerlingen op internet of in een boek of tijdschrift een afbeelding zoeken van 

een van de dieren die in de tekst genoemd worden. Elke leerling zoekt zelf een 
plaatje en laat dit niet aan de andere leerlingen zien. 

2. Iedere leerling maakt een beschrijving van het door hem/haar gekozen dier. In de 
beschrijving staan ook details en geeft de leerling met geschikte woorden aan hoe 
bijzonder het dier is. 

3. Laat de leerlingen de afbeeldingen bij elkaar leggen. Neem de teksten in en verdeel 
ze over de leerlingen. 

4. De leerlingen lezen de tekst die zij hebben gekregen en zoeken op basis van deze 
beschrijving de afbeelding van het dier. 
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5. Bespreek de opdracht na. Heb je het juist dier gevonden? Was de beschrijving dan 
dus goed of wat minder? Wat kan de schrijver eventueel nog verbeteren aan zijn of 
haar tekst?  

 

 
 

 
 

Oorzaken Gevolgen 

 
In het Caribisch gebied is een prachtige 
onderwaterwereld. 
  

 
 Toeristen komen naar het Caribisch 
 gebied. 

 
x Er zijn geen vijanden voor het dier. 

 
 

x Er zijn ziektes die het dier niet kan 
krijgen, maar inheemse dieren wel. 
 

 
 
 Dieren uit een ander land 
 ontwikkelen zich tot invasieve soort. 
 
 

 
Mangoesten (invasieve soort) hebben  
zich heel goed ontwikkeld. 
 

 
 Er zijn geen slangen meer op Sint-
 Maarten. 
 

 
De Groene leguaan is vanuit Amerika  
naar de eilanden gekomen. 
 

 
 De Antilliaanse leguaan wordt 
 bedreigd. 
 

 
De Groene leguaan en de Antilliaanse 
leguaan gaan met elkaar paren. 
 

 
 Er ontstaan hybride leguanen. 
 

 
 
Groene en hybride leguanen kunnen  
veel meer eieren leggen dan  
Antilliaanse leguanen. 
 
 

 
x Er komen meer Groene en 

hybride leguanen. 
 

x Er zullen steeds minder 
Antilliaanse leguanen 
overblijven. 
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1. Bijvoorbeeld: 

x Bij het stukje Dieren in het Caribisch gebied: Waarvoor komen toeristen vaak  
naar het Caribisch gebied? 

x Bij het stukje Invasieve soorten: Hoe kunnen dieren uit een ander land zich 
ontwikkelen tot een invasieve soort? 

x Bij het stukje De Antilliaanse leguaan: Hoe komt het dat de Antilliaanse  
leguaan op Sint-Maarten is uitgestorven? 

 
2. C. op een plaats neerzetten 
3. Het zijn allebei invasieve soorten op het eiland. 
4. een diersoort (die last heeft van een invasieve soort), Antilliaanse leguaan, 

Antillenleguaan, Iguana delicatissima, deze leguaan, hij 
5. A. een conclusie 
6. Eigen antwoord van de leerling. In het antwoord moet in ieder geval terugkomen dat 

voorkomen moet worden dat de Groene leguaan op de eilanden terechtkomt. 
7. Eigen antwoorden van de leerling. Bij b. moet het antwoord goed beargumenteerd 

zijn. 


