
De foto's tonen levende wezens en voorwerpen.
• Wat ontdek je op de foto's met de wezens?
• Wat ontdek je op de foto's met de voorwerpen? Beschrijf en vergelijk.

1

Bionica: de natuur als rolmodel

1

3

5

2

4

6

de klis het klittenband

de haai het duikpak

de waterplant het schip

Informatieve teksten lezen en begrijpen
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Bionica: de natuur als rolmodel is de titel van het 
hoofdstuk. Waar gaat het over?

a. Lees de woordenboekaantekeningen.
b. Verklaart de rubriek met behulp van de twee woordenboekvermeldingen.

Het woord bionica is samengesteld uit de woorden ... 
en ...Het betekent dat ... specifieke kenmerken van 
levende dingen als model.

In dit hoofdstuk informeer je jezelf en anderen over 
rolmodellen uit de natuur in de technologie.

2

de paardenbloem de parachute

het esdoornzaad de helikopter

7

9

8

10

Biologie is de
wetenschap die zich bezighoudt 
met de eigenaardigheden van 
levende wezens.

Technica is de
praktische toepassing van 
wetenschappelijke kennis ten bate van de 
mensheid.
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Ideeën uit de natuur 
Veel wetenschappers en technici vinden modellen voor 
hun uitvindingen in de natuur. 

De Zwitserse wetenschapper Georges de Mestral1 
leefde van 1907 tot 1990. Hij hield ervan om met zijn hond 

door de bossen te zwerven. Maar toen de twee 

thuiskwamen, was er veel werk te doen: 
Want in George's kleren en in de vacht van de hond hingen 

overal de hardnekkige zaadbollen met hun weerhaakjes. 
Op een dag in 1948, schreef Georges de Mestral 

Georges de Mestral moest de zaadbollen uit de vacht en 

kleren plukken. Maar op deze dag had hij een idee...

1 Georges de Mestral: (spreek uit: schorch de mestrall)

Georges de Mestral heeft iets uitgevonden.

a. Bekijk de plaatjes en lees de bijschriften.
b. Wat vond de wetenschapper uit?

beschrijf dit in één zin.
c. Hoe kwam Georges de Mestral op dit idee?

beschrijf dit in enkele zinnen.

De zaadbollen kleefden aan de kleding en de vacht ...

Tegenwoordig vinden we klittenband overal: op schoenen, op 

rugzakken en tassen of op laptopkabels. Klittenband kan 

steeds opnieuw gebruikt worden. Ze zijn zeer stabiel en 

tegelijk gemakkelijk in het gebruik.

Waar vinden we tegenwoordig overal klittenband?

a. Lees de tekst. Schrijf sleutelwoorden op.
b. Kun je nog andere voorbeelden bedenken?

Schrijf ze op.
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een klis

1

een klittenband

12

13

14

15

2

➜ Schrijf trefwoorden op:
blz. 288
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Het esdoornzaad is ook model voor een uitvinding.

3 Lees de tekst. Pas de stappen uit de tekstkraker toe. ➜ Tekstkrakers: blz. 283

De vlucht van het esdoornzaad

Het esdoornzaad bestaat uit de vleugels en een kernel. 

Binnenin de kern zit het eigenlijke zaad. Wanneer het zaad  

van de boom, valt hij door zijn gewicht eerst naar beneden. 

Maar dan worden de vleugels opgevangen door de wind. Het 

zaad draait om zijn eigen as. Hierdoor ontstaat een oppervlak 

met verhoogde luchtweerstand1. De wind kan nu het
esdoornzaad meevoeren.  De wind creëert een opwaartse 

kracht en vertraagt de val. Het zaad verandert de 

vliegbeweging. Het zweeft nu langzaam naar de grond als een 

spiraal.
1 de luchtweerstand: een kracht die het zaad in zijn val afremt
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Waarom valt het esdoornzaad niet meteen op de 
grond? Schrijf trefwoorden op.

Het esdoornzaad staat model voor de propellers 
van helikopters.

a. Welke overeenkomsten zijn er tussen het
esdoornzaad en de propeller?

b. Hoe werkt een propeller?
Hint: Lees alinea 2 nog eens.

4
➜ Schrijf trefwoorden op:

blz. 288

5
der Hubschrauber – 
der Kern, 
die Flügel – 
der Propeller,
wie eine Spirale …
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Een non-fictie tekst lezen met de tekstkraker 
Wetenschappers die naar de natuur kijken voor modellen..,
worden bionica genoemd. De volgende feitentekst geeft informatie over 
hoe bionische wetenschappers modellen uit de natuur gebruiken voor hun 
uitvindingen.

1. Stap: Vóór het lezen

a. Kijk naar de afbeeldingen.
b. Lees het bijschrift.
c. Waar zou de feitelijke tekst over kunnen gaan? gok

als je het niet weet.

2. Stap: De eerste leesoefening

a. Tel de alinea's.
b. Lees de gemarkeerde sleutelwoorden.
c. Controleer je veronderstelling uit opgave 1c.

3. Stap: Lees de tekst aandachtig door

Lees de hele tekst - alinea voor alinea.

1

2

3

Zoals haaien, klisjes, libellen en lotussen

Iemand die succesvol is wordt vaak als voorbeeld genomen. 

Maar er zijn niet alleen mensen, maar ook planten en dieren die 

bijzonder succesvol zijn. Wetenschappers onderzoeken wat het 

geheim van hun succes is. Ook haaien, klisjes, libellen en 

lotussen zijn rolmodellen geworden. 

De wetenschap die naar voorbeelden in de natuur zoekt heet 

bionica. Zo kijken bionische wetenschappers bijvoorbeeld naar  

haaien als rolmodel die ze naar de technologie kunnen 

omzetten. Op die manier kunnen ze de technologie verbeteren 

of nieuwe technieken ontwikkelen.
1 het rolmodel: het voorbeeld of uitgangspunt
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Haaien zijn zeer snelle zwemmers. Onderzoekers ontdekten dat 

er veel kleine tandjes op hun huid zitten. Ze worden ribbels2 

genoemd genoemd. De ribbels zijn zo gevormd dat het water er 

langs stroomt. Als ze zwemmen vormen zich veel kleine 

draaikolken van water tussen de ribbetjes. Daarom kan de haai 

zwemmen met een zeer lage waterweerstand3. Dit bracht de 

onderzoekers op een idee: ze wilden de huid van de haai 

namaken op nieuwe zwempakken. Zwemmers die deze 

zwempakken droegen konden nieuwe wereldrecords vestigen. 

Oppervlakken, bijvoorbeeld muren van huizen, zijn vaak bies 

na regen. Dit komt omdat het regenwater, als het opdroogt, 

vieze vlekken achterlaat. Onderzoekers vonden een model in 

de natuur om dit probleem op te lossen: de lotusbloem. De 

bloem groeit in modderige vijvers, maar de bladeren zijn nooit 

vies. Op de bladeren van de lotusbloem zitten kleine 

waskristallen die op nopjes lijken. De noppen zorgen ervoor 

dat het vuil in de vijver het blad slechts licht raakt. Bovendien 

zorgen de noppen ervoor dat waterdruppels van het oppervlak 

afrollen. Hierbij spoelen de waterdruppels het vuil weg. 

Onderzoekers hebben de structuur van de bladeren 

nagemaakt. Ze noemen deze structuur het lotuseffect4. 

Tegenwoordig wordt het lotuseffect op veel gebieden gebruikt: 

Er is muurverf die water en vuil van de muren van huizen doet 

afrollen. Er is ook een spray ontwikkeld die op bijvoorbeeld 

dakpannen gespoten kan worden.
2 de ribbels: kleine Rippen
3 de waterweerstand: de kracht die tijdens het zwemmen afremt
4 het lotus effect: Watereafstotend oppervlak, zoals bij de lotusbloem 
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De klis gebruikt een truc om zijn zaden te verspreiden. Als een 

dier de plant aanraakt, hechten de vruchten van de klis zich aan 

zijn vacht. Daar komt het idee voor klittenband vandaan. Het 

bestaat uit vele kleine haakjes, net als het oppervlak van de 

klis. Maar er is een probleem: als de haken vuil worden, werkt 

de sluiting niet meer. Maar toen ontdekten onderzoekers dat 

libellen ook een soort klittenband gebruiken: Hun hoofd is erg 

zwaar. Ze moeten het aan hun borst vastmaken. Daarom 

hebben ze dunne haartjes op hun hoofd en borst. De haren 

haken in elkaar en houden zo het hoofd recht. Onderzoekers 

kwamen op het idee om twee verschillende banden voor 

klittenband te ontwikkelen. De ene band heeft veel kleine 

haakjes, de andere heeft veel lusjes. Als je de twee banden 

tegen elkaar drukt, kleven ze aan elkaar. Maar je kunt ze weer 

losmaken. Er zijn dus twee voorbeelden in de natuur te vinden 

voor klittenband. Ik weet zeker dat er nog veel meer 

voorbeelden zijn in de natuur die nog niet ontdekt zijn. 

Bionische wetenschappers gaan door met het bestuderen van 

planten en dieren. De speciale technieken wil je praktisch 

toepassen. Dit is een grote uitdaging.
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De feitelijke tekst bestaat uit 10 alinea's. 
Er staan afbeeldingen naast de alinea's.

a. Kijk nog eens goed naar de afbeeldingen.
b. Beschrijf op wat je ziet.

Afbeelding 1: Een haai zwemt in zee. 
Afbeelding 2: ...

4
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a. Lees elke alinea nog eens aandachtig.
b. Zoek een passende titel voor elke alinea.
• Kies rubrieken.
• Of bedenk je eigen titels.

c. • Schrijf de titel van elke alinea op.
• Schrijf de kernwoorden voor elke alinea op.

De lotusbloem Verbetering van klittenbandsluitingen

Natuur als rolmodel De wetenschappelijke tak bionica

De haakjes van klis De haaienhuid

Het onderzoek gaat verder Klittenband voor libellen

Haaienhuid als model voor badpakken Het Lotus Effect

Alinea 1: model natuur succesvol, 
rolmodel, zelfs planten ...

Sommige teksten zijn moeilijk te begrijpen. 
Ze bevatten onbekende woorden. 

Welke woorden worden onderaan bladzijden 32 en 33 
verklaard? Schrijf de woorden en hun betekenis op.

Je hebt de tekst alinea voor alinea gelezen. 
Nu kun je je klas inlichten. 

4. Stap: Na het lezen 

Hoe gebruiken technici modellen uit de 
natuur voor hun uitvindingen? 
Kies: 
• Schrijf een informatieve tekst.
•  Of bereid een korte presentatie voor en presenteer

die. Tip: Je kunt hulp krijgen voor de korte presentatie
op bladzijde 38 en 39.

5

6

7
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Bereid een korte presentatie voor en presenteer die.
Hoe gebruiken technici modellen uit de natuur voor hun uitvindingen? 
Je kunt deze vraag beantwoorden in een korte presentatie.

Welke rolmodellen uit de natuur zou je willen voorstellen? 
Kies: 
• - Wil je de haai en de lotusbloem voorstellen?

- Of wil je de lotusbloem en de klis introduceren?

Wat leerde je over deze rolmodellen? Beantwoord de 
volgende vragen in steekwoorden. Schrijf op 
indexkaarten.
Tip: Maak een indexkaart voor elk rolmodel.
•  Welke bijzondere eigenschap heeft het model uit de

natuur?
• Waar kunnen mensen dit eigendom voor gebruiken?
• Wat hebben onderzoekers ontwikkeld?
• Hoe kopiëren onderzoekers deze eigenschap?

a. Nummer de indexkaarten in de juiste volgorde.
b. Kleurcodeer de belangrijke woorden.

Wat zeg je aan het begin?

a. Bedenk een spannende inleiding.
b. Schrijf je inleiding op een informatiekaartje.

Wat zeg je tot besluit?

a. Zoek een concluderende zin.
• Wat verraste je het meest?
• Wat zou men nog meer kunnen onderzoeken?
• Schrijf je conclusie op een informatiekaartje.

1

➜ Bladzijde 12 – 43

➜ Bladzijde 24 – 63

2

3

4 In het begin:
Korte voordracht over ...

5
Concluderend:
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Je kunt een diagram maken bij je korte presentatie.

a. Kies informatie uit je flitskaarten.
b. Zoek bijpassende plaatjes.
c. Zoek een geschikte titel.

a. Open een presentatieprogramma op de computer.
b. Noteer de titel.
c. Schrijf eronder belangrijke informatie in

steekwoorden.
d. Ontwerp de slide:
• Gebruik verschillende lettergroottes.
• Markeer belangrijke informatie.
• Voeg passende afbeeldingen toe.

Bereid je goed voor op je korte presentatie. 
Dit zal je zelfverzekerder maken.

Oefen je korte presentatie alleen of met een partner.
Let op de werktechniek "Frei vortragen"..

Geef je voordracht. 

Presenteer ook je slide. Volg de werktechniek 
Presenteren van een slide.

Arbeitstechnik

Presenteer een slide

• Ik ga zo staan dat ik het zicht op de slide niet
verhinder.
• Ik spreek vrijuit.
• Ik spreek langzaam en duidelijk.
• Ik zal mijn slide toelichten.
• Ik wijs op geschikte plaatsen op de slide.
• Ik beantwoord vragen uit de klas.

➜ Ein Schaubild gestalten:
Seite 294

6 Denk na over welke informatie je wilt presenteren.

7

8

➜ Frei vortragen: Seite 293

9
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Mezelf en anderen informeren
      Lees de tekst. Pas de stappen uit de tekstkraker toe. ➜ Tekstkrakers: blz. 283

Welke problemen kunnen ontstaan als je 
technieken uit de natuur wilt gebruiken?
• Schrijf een korte informatieve tekst.
• Of bereid een korte presentatie voor.
Tip: Je kunt ook een presentatie maken.

2

➜ Bereid een korte
spreekbeurt voor en
ontwerp een slide: Blz.
38 -39

Begrijpen! - Gemakkelijker gezegd dan gedaan

Er kunnen ook problemen zijn als men modellen uit de natuur 

in de technologie wil gebruiken. De ribbelstructuur1 van de 

haaienhuid is niet alleen interessant voor zwempakken, maar 

ook voor vliegtuigen. Er is een speciale folie ontwikkeld. Het 

heeft een oppervlak dat lijkt op dat van haaienhuid. 

Vliegtuigen schijnen er sneller mee te vliegen. Ze verbruiken 

ook minder brandstof. Maar waarom vliegen vliegtuigen nog 

steeds zonder deze folie? Er zijn problemen: Helaas plakt de 

folie niet stevig genoeg. En bij de veiligheidscontroles van het 

vliegtuig moet de folie telkens verwijderd worden, zodat het 

materiaal van het vliegtuig gecontroleerd kan worden. Dan 

moet je hem er weer opzetten. Dat kost veel tijd. Technici 

proberen nu de ribbel structuur op de vliegtuigen te 

schilderen. Er is dus nog meer onderzoek nodig. Pas dan 

kunnen de luchtvaartmaatschappijen het model uit de natuur 

echt gebruiken.
1 de ribbelstructuur:	een oppervlak dat uit vele kleine ribbels bestaat
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Ik kan het!
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Dit zijn bladzijden met woorden uit verschillende woordenboeken:

Biograaf tot Bishop 
Biobrandstof tot Bit 
Biologie tot Bio-ingenieur

Tussen welke paginakopjes kun je het woord bionica vinden?
Schrijf de bijpassende paginakoppen op.
Tip: Er zijn verschillende mogelijkheden.

Welke woorden komen vóór bionica, welke erna? 
Rangschik de woorden volgens het abc. Schrijf ze op.

biowaste, bionisch, biomotorisch, biometrisch, bionica

Zo wordt het woord bionica in het woordenboek verklaard:

Bi / o / ni / ca een kort woord dat bestaat uit de woorden biologie en 
techniek; de wetenschap die naar modellen uit de natuur zoekt, m 
technische problemen op te lossen; onderzoekt eigenaardigheden 
van levende dingen en imiteert ze in de technologie.

Wat betekent het woord bionica?

a. Lees het artikel.
b. Schrijf belangrijke trefwoorden op.
c. Beantwoord de volgende vragen in zinnen:
• 	Uit welke woorden bestaat het woord bionica?
• Wat zoekt bionica?
• Wat doet bionica?

onderzoek - vervolg

on / der / zoek; jij on / der / zoekt
on / der / zoe / ker; de on / der / zoe / ker

F
fors

1

2

3

Ik herhaal het nog maar eens!

Opzoeken in het woordenboek
De titels bovenaan de pagina's helpen u om woorden in het 
woordenboek op te zoeken. Zij geven het eerste en het laatste 
woord op een woordenboekpagina aan.
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Ventilator in de computer?

Componenten in de computer hebben ook modellen uit de natuur. 

1 Lees de tekst. Pas de stappen uit de tekstkraker toe.. ➜ Textknacker: Seite 283

Iedereen die op een computer werkt kent de harde geluiden. 

Dit wordt veroorzaakt door de ventilatoren in de computer. Ze 

beschermen de computer tegen oververhitting. 

Een ventilator is dus belangrijk voor de koeling. 

Hij bestaat uit een rotor1 met rotorbladen. 

De rotorbladen wervelen de lucht rond en koelen hem af. Dit is 

de oorzaak van het hinderlijke geluid.

Er is een model voor de oplossing van dit probleem 

in de natuur: roofvogels. De rode wouw is een roofvogel. Hij 

kan zich geruisloos door de lucht bewegen omdat zijn vleugels 

een speciale vorm hebben. Ze zijn aan de uiteinden gevingerd 

en niet glad. Er zijn dus geen wervelingen in de lucht en geen 

lawaai. 

De technici maakten van dit effect gebruik. Ze ontwikkelden 

een nieuwe rotor, de lusrotor. Het heeft lussen in plaats van 

rotorbladen. De lussen voorkomen dat de lucht wervelt als de 

vleugels van een roofvogel. De lusrotors houden de computers 

zijn de computers stiller.
1 de rotor: het deel van machines dat ronddraait
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Er staan moeilijke technische woorden in deze tekst. 
Je kunt sommige woorden met plaatjes uitleggen

Het woord rotorblad wordt verklaard met een afbeelding.

a. Kijk nog eens naar afbeelding 1.
b. Lees alinea 2 nog eens.
c. Verklaar het woord met behulp van de

afbeelding. Schrijf zinnen op.

2

deel van een 
ventilator,
lucht blazen, lucht 
afkoelen, lawaai 
maken...

rotorbladen van de ventilator

rode Wouw

lusrotor op 
ventilator

Extra taal: Technische termen begrijpen
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Je vindt de verklaring van sommige woorden onder 
de tekst.

Het woord rotor wordt onderaan de tekst verklaard.

a. Lees de verklaring.
b. Leg het woord uit. Schrijf een zin.

Je vindt de verklaring van sommige woorden in de tekst.

a. Lees de regels 15 tot en met 20 nog eens.
b. Zoek de zin die het woord lusrotor verklaart.
c. Schrijf het woord op met de verklaring.

Je kunt enkele woorden opzoeken in het woordenboek.

Ventilator, van Latijn ventilare, wind voortbrengen, een 
machine die lucht aanzuigt of verplaatst met behulp van een 
rotor. Het wordt ook wel een ventilator genoemd. Krachtiger 
ventilatoren worden blowers genoemd. Ze worden 
bijvoorbeeld in de bouwnijverheid gebruikt om te drogen.
Airconditioningsystemen werken ook met blazers.

a. Lees het woordenboekartikel voor het woord
ventilator.

b. Lees de zinnen op bladzijde 42 nog eens,
c. ...die het woord fan bevatten.
d. Wat weet je nu over ventilatoren? Beschrijf dit in

enkele zinnen.
Werktechniek

Verklaar technische termen

• 	Ik leg mezelf wat woorden uit door middel van beelden.
• 	Ik vind de verklaring van sommige woorden
• onder de tekst.
• 	Ik kan de verklaring van sommige woorden in de tekst

vinden.
• 	Ik kan verwante woorden opzoeken die ik ken.
• 	Ik zoek wat woorden op in het woordenboek.

3

4 Het woord lusrotor wordt in de tekst verklaard.

5
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Training: Lezen van een informatieve 
tekst met de tekstkraker
Der folgende Sachtext informiert darüber,
wie ein Termitenbau zum Vorbild 
für eine moderne Bauweise wurde.

Lees de tekst. Pas de stappen uit de tekstkraker toe.

1. Stap: Vóór het lezen

2. Stap: De eerste lezing

3. Stap: Lees de tekst aandachtig door

1  Tekstkrakers: bladzijde 283

1.  de afbeeldingen
de titel

2.  de alinea's
de sleutelwoorden

3.  de gehele tekst

Dierlijke en menselijke bouwers

Het Eastgate Centre1 in Harare2 is een kantoorgebouw. Er 

werken mensen in het gebouw. 

Een termietenheuvel bestaat uit aarde en plantenresten. 

Termieten leven en broeden3 er. Men zou denken, 

dat deze gebouwen niet veel gemeen hebben. Toch zijn er 

veel overeenkomsten tussen de structuren.

Termieten zijn insecten. Ze worden 2 tot 20 millimeter lang 

en leven in groepen die staten genoemd worden. Een 

bijzondere soort termieten leeft in Ivoorkust4. Het verricht 

bijna wonderen: de termieten bouwen enorme heuvels tot 

acht meter hoog. Soms leven er enkele miljoenen termieten.
1 Eastgate Centre: [spreek uit als ihstgäit senter]
2
Harare: de hoofdstad van de Afrikaanse staat 

3
 Zimbabwe 3 termieten kweken: termieten brengen hun nageslacht groot. 

4
 Ivoorkust: een land in west afrika 
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Een feitelijke tekst met afbeeldingen uitwerken
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Termieten houden van een temperatuur van 30 graden 

Celsius. Als het warmer is of kouder, de temperatuur in de 

termietenheuvel is bijna altijd bij die temperatuur. De reden 

hiervoor is de manier waarop hij gebouwd is: De 

buitenmuren hebben kleine openingen. Zo is er altijd frisse 

lucht in het gebouw. Binnen wordt de lucht warm en stijgt 

op door een centrale schacht5. Frisse lucht komt van 

onderen naar binnen. Hij duwt de warme lucht in de 

zijschachten. Er ontstaat een circuit met een constante 

luchtstroom. Daarom wordt het overdag niet te warm in de 

termietenheuvel. Overdag slaan de muren van de heuvel de 

hitte van de zon op. En 's nachts geven de muren de warmte 

af aan de binnenkant. De temperatuur in de terp blijft dus 's 

nachts op ongeveer 30 graden Celsius.

De temperaturen zijn ook aangenaam in het Eastgate Centre in 

Harare. Ze zijn rond de 23 tot 25 graden Celsius, hoewel het 

buiten overdag 40 graden Celsius kan worden en 0 graden 

Celsius 's nachts. Het model is gebaseerd op de bouwmethode 

van de termietenheuvels. Op die manier heb je geen 

airconditioning nodig en bespaar je energie. Het Eastgate 

Centre bestaat uit twee hoge gebouwen. Tussen de gebouwen 

is er een atrium. Het is een binnenplaats met een glazen dak. Er 

zijn veel planten die de lucht koel houden. Ventilatoren zuigen 

de koele lucht van het atrium naar de vloeren. Net als in het 

termietenheuvel, is er een centrale schacht. Daar stroomt de 

warme lucht naar boven en ontsnapt door de schoorsteen. 

Nieuwe, koele lucht stroomt naar binnen. Zo ontstaat een 

cyclus met een constante luchtstroom, zoals in een 

termietenheuvel. De betonnen muren worden overdag door de 

zon verwarmd en koelen 's nachts af. s Morgens zijn de muren 

weer koel en onttrekken warmte aan de kamers gedurende de 

dag.
5 de centrale schacht: een grote schacht in het midden van de constructie.
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De informerende tekst bestaat uit 5 paragrafen.
Wat in een alinea staat, hoort inhoudelijk bij elkaar.

a. Lees elke paragraaf nog eens zorgvuldig.
b. Zoek een passende titel voor elke paragraaf.

• Kies rubrieken.
• Of verzin je eigen titels.

c. • Noteer de titel van elke paragraaf.
• Noteer de sleutelwoorden voor elke paragraaf.

De reusachtige termietenheuvel Bouwwerken van mensen en dieren

Frisse lucht in het Eastgate Centre Frisse lucht in de termietenheuvel

De temperaturen in het Eastgate Centrum

Paragraaf 1: Bouwwerken van mensen en dieren 
Eastgate Centre, Harare ...

Sommige teksten zijn moeilijk te begrijpen. 
Er staan onbekende woorden in.

Enkele woorden worden onder de tekst verklaard.

a. Lees de uitleg van de woorden op bladzijde 46 en 47.
b. Schrijf de woorden op met de uitleg.

De woorden termieten en atrium worden in de tekst verklaard.

a. Lees de paragrafen 2 en 5 opnieuw. Zoek de verklaringen voor 
de woorden termieten en atrium.

b. Schrijf de woorden op met de uitleg.

De informatieve tekst bevat ook twee afbeeldingen. Zij 
verklaren sommige delen van de tekst meer in detail.

a. Kijk nog eens naar de grafieken op bladzijde 47.
Welke delen van de tekst verklaren de grafieken meer 
in detail?

b. Omschrijf die delen.

2

3

4

5

der Termitenhügel,
das Eastgate-Centre
Außenwände mit 
Öffnungen,
zwei hohe Gebäude,
ein Zentralschacht,
kühle Luft …
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Nu kun je uitleggen hoe het aangename klimaat in het 
Eastgate Centre ontstaat.

4. Stap: Na het lezen 

Leg uit hoe het aangename klimaat ontstaat. 	Vul aan
Tip: Je resultaten van de opgaven 2 tot en met 5 zullen je helpen. 

Tussen de twee gebouwen van het Eastgate Centre ligt een 
binnenplaats met een
Men noemt de binnenplaats 
Vanuit het atrium stroomt 

. 
 naar de bodem 

van het gebouw. Daarbij helpen . 
Door een  in het gebouw stroomt de 
van het gebouw.

Du kannst dazu auch ein Schaubild zeichnen.

a. Leg een overtrekpapier op de afbeelding en teken het na.
b. Label de tekening met de sleutelwoorden van taak 6.

Tip:  Kleur de koele lucht met blauw verf en de warme lucht rood.

6

koele lucht 
warme lucht 
glazen dak 
centrale 
schacht atrium 
ventilatoren

1
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