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CORRECTIESLEUTEL Nederlands: Luisteren: Logeren bij oom Kaas 
 
 
Van wie krijgt Mirre een brief? 
Van oom Kaas. 
 
Waarom schrijft oom Kaas een brief? 
Hij nodigt haar uit om te komen logeren. 
 
Wil Mirre graag gaan logeren bij oom Kaas? 
Ja. 
 
Is oom Kaas de oom van Mirre? 
Neen, hij is de oom van haar moeder. 
 
Kent Mirre oom Kaas goed? 
Neen. 
 
Wat weet Mirre over oom Kaas? 
- Hij reist veel. 
- Hij schrijft voor kranten en tijdschriften. 
- Hij geeft cadeautjes. 
- Het is leuk om bij hem te logeren. 
 
In wat voor huis woont oom Kaas? 
In een schitterend groot huis. 
 
Waarom is de portier boos op Mirre? 
Omdat ze de hal vuilmaakt. 
 
Is Mirre bang voor de portier? 
Neen, ze is vooral boos. 
 
Waarom wordt de portier nu nog bozer op Mirre? 
- Hij denkt dat ze alles verzint. 
- Hij is boos omdat ze haar rugzak leegschudt en zo rommel maakt. 
 
Waar is het tasje van Mirre? 
Ze heeft het in de trein laten liggen. 
 
Kan Mirre haar mama haar helpen? 
Neen, ze is niet thuis. 
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CORRECTIESLEUTEL M&M: Maatschappij: Wat mag en wat moet? 
 
Welke dingen vind jij belangrijk? 
Omcirkel 10 dingen. 
Eigen mening 
 
 
Schrijf bij de 10 dingen die je belangrijk vond op de vorige bladzijde het nummer 
van de kinderrechten. 
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Welk kinderrecht vind jij het belangrijkst?  Nummer _____ 
Waarom? 
Eigen mening 
 
 
Welk kinderrecht vind jij niet nodig?  Nummer _____ 
Waarom? 
Eigen mening 
 
 


