
Oefentekst 3, groep 7 

 

© Bazalt/HCO/Expertisecentrum Nederlands  1 

 

 

 

 

 

Elk jaar wordt het IJslandse eiland Heimaey bezocht door zwart-witte vogels met oranje 1 

snavels. Deze vogels worden papegaaiduikers genoemd. Met hun felgekleurde snavels en 2 

hun onhandige bewegingen worden ze ook wel de ‘clowns van de zee’ genoemd. 3 

Papegaaiduikers hebben moeite met opstijgen en landen omdat ze dikke lijfjes en korte 4 

vleugels hebben.  5 

 

Halla woont op het eiland Heimaey. Elke dag zoekt ze de hemel af. Als ze op een 6 

hoge rots staat uit te kijken over de zee, ziet ze de eerste ___1___ van dat jaar. 7 

“Lundi”, fluistert ze tegen zichzelf, dit is het IJslandse woord voor papegaaiduiker. 8 

Al snel is de hele lucht ermee bezaaid: papegaaiduikers, overal papegaaiduikers. Ze 9 

hebben de winter doorgebracht op zee en komen nu terug naar Halla’s eiland en 10 

naar andere onbewoonde eilanden in de buurt, om er eieren te leggen en hun 11 

kuikens groot te brengen.  12 

 

Halla en haar vrienden klimmen over de rotsen om naar de vogels te kijken. Ze 13 

zien paartjes die alsmaar met hun snavels tegen elkaar tikken. Elk paartje dat ze 14 

zien, zal nu eieren gaan leggen op een plekje diep tussen de rotsen. Als de eieren 15 

zijn uitgekomen, vliegen de ouders af en aan met vis om hun kuikens te voeden. 16 

De nachten waarop de jonge vogels voor het eerst proberen te vliegen worden de 17 

nachten van de jonge papegaaiduikers genoemd. Hoewel het nog vele weken duurt 18 

voordat die nachten aanbreken, bedenkt Halla nu al dat ze kartonnen dozen moet 19 

klaarzetten.  20 

 

De hele zomer blijven de volwassen papegaaiduikers bezig met het vangen van vis 21 

en het verzorgen van hun kleine kuikens. Tegen augustus ligt er een deken van 22 

bloemen over de nestplaatsen. Nu de bloemen volop in bloei staan, weet Halla dat 23 

ze niet meer lang hoeft te wachten op de nachten van de jonge papegaaiduikers.  24 

 

De kuikens die verscholen lagen in hun nesten, zijn uitgegroeid tot jonge 25 

papegaaiduikers. Voor Halla en haar vrienden is het tijd de kartonnen dozen en de 26 

zaklampen te voorschijn te halen, voor de nachten van de jonge papegaaiduikers.  27 

 

In het donker van de nacht verlaten de jonge papegaaiduikers hun nest voor hun eerste 28 

vlucht. Vanaf de hoge rotsen is het maar een korte tocht, waarbij ze snel met hun vleugels 29 

klappen. De meeste vogels landen met een plons veilig in de zee beneden, maar sommige 30 

vogels worden in de war gebracht door de lichten van het dorp. Elke nacht maken 31 
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honderden papegaaiduikers midden in het dorp een noodlanding. Omdat ze niet kunnen 32 

opstijgen van de vlakke grond, rennen ze rond en proberen ze zich te verstoppen. 33 

 

Halla en haar vrienden gaan iedere nacht op zoek naar gestrande papegaaiduikers die het 34 

water niet hebben bereikt. Maar ook de honden en de katten van het dorp liggen op de loer. 35 

En als de honden en katten ze niet te pakken krijgen, kunnen de jonge papegaaiduikers 36 

onder een auto of vrachtwagen komen. Halla en haar vrienden haasten zich om de 37 

papegaaiduikers te redden. Gewapend met ___2___ lopen ze door het dorp en zoeken in 38 

alle donkere hoekjes. Halla ziet een papegaaiduiker. Ze rent er achteraan, pakt hem beet en 39 

stopt hem in een kartonnen doos. Twee weken lang redden de kinderen van Heimaey 40 

duizenden jonge papegaaiduikers. Elke avond nemen Halla en haar vrienden de 41 

papegaaiduikers die ze hebben gered mee naar huis. De volgende dag gaan Halla en haar 42 

vrienden, met hun dozen vol papegaaiduikers, naar het strand.  43 

 

Het is tijd om de papegaaiduikers vrij te laten. Halla laat er eerst één vrij. Ze houdt 44 

hem in de lucht zodat hij kan wennen aan het fladderen van zijn vleugels. Met haar 45 

handen stevig om de jonge papegaaiduiker, werpt ze hem met een flinke zwaai de 46 

lucht in, voorbij de branding. De papegaaiduiker fladdert maar een stukje en landt 47 

dan met een plons veilig in het water. 48 

Als ze de laatste jonge papegaaiduikers en hun ouders naar zee ziet vertrekken, waar ze de 49 

winter zullen doorbrengen, neemt Halla afscheid van ze tot de volgende lente. Ze wenst ze 50 

een veilige reis en roept: “Daag, tot volgend jaar!” 51 
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Naam: ……………………………………………… 

 

 

Vragen bij oefentekst 3 

 

1. Welke titel past het best boven deze tekst? 

  

A. Het leven van papegaaiduikers 

B. Het eiland Heimaey 

C. Halla, een meisje in IJsland 

D. De nachten van de jonge papegaaiduikers 

 

2. Zoek de eerste zin. 

  

A. De oorzaak hiervan is dat ze dikke lijfjes en korte vleugels hebben. 

B. Dat komt doordat ze felgekleurde snavels hebben en onhandig bewegen.  

C. Het eiland Heimaey wordt jaarlijks bezocht door papegaaiduikers. 

D. Bovendien hebben deze vogels vooral moeite met opstijgen en landen. 

E. Deze vogels worden wel ‘de clowns van de zee’ genoemd. 

 

3. Welk woord past het best op plaats 1? 

  

A. vogel 

B. papegaaiduiker 

C. zon 

D. vliegtuig  

 

4. Wat bedoelt de auteur met het woord ‘er’ in regel 11? 

  

A. Halla’s eiland 

B. andere onbewoonde eilanden in de buurt 

C. Halla’s eiland en andere onbewoonde eilanden in de buurt 

D. op zee 

 

5. Waarom komen de papegaaiduikers elk jaar naar Halla’s eiland volgens de tekst? 

  

A. Omdat ze daar eieren kunnen leggen en jongen groot kunnen brengen. 

B. Omdat dat eiland het mooiste eiland van IJsland is. 

C. Omdat Halla en haar vrienden de papegaaiduikers elk jaar redden. 

D. Omdat de hoge rotsen geschikt zijn om vanaf te springen. 

 

6. “Elk kuiken groeit uit tot een jonge papegaaiduiker.” 

 Waar past deze zin het best? 

  

A. Achter “ … te kijken.” (r. 13) 

B. Achter “ … de rotsen.” (r. 15) 

C. Achter “ … te voeden.” (r. 16) 

D. Achter “ … papegaaiduikers genoemd.” (r. 18) 

 

7. Wat gebeurt er tijdens de nachten van de jonge papegaaiduikers? 

 

A. Paartjes papegaaiduikers tikken alsmaar met hun snavels tegen elkaar. 

B. De jonge papegaaiduikers proberen voor het eerst te vliegen. 

C. De eieren van de papegaaiduikers komen uit. 

D. De papegaaiduikers komen van zee aan land. 
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8. Lees: Elk paartje … de rotsen. (r. 14 en 15) 

 Waarnaar verwijst het woord ‘ze’ in regel 14? 

  

A. de jonge papegaaiduikers 

B. de eieren 

C. Halla en haar vrienden 

D. de paartjes  

 

9. Zoek de laatste zin. 

  

A. Daar vinden de vogels een partner. 

B. Papegaaiduikers bezoeken eens per jaar het eiland Heimaey. 

C. Ze leggen eieren op een plek diep tussen de rotsen. 

D. Als de eieren uitkomen, vliegen de ouders af en aan met vis. 

E. De paartjes zijn herkenbaar doordat ze met hun snavels tegen elkaar tikken. 

 

10. Lees: Hoewel het … moet klaarzetten. (r. 18 t/m 20). 

 Wat kun je afleiden uit het woord ‘hoewel’ in regel 18? 

 

A. In de zin staat een tegenstelling.  

B. In de zin staat een gevolg.  

C. In de zin staat een voorbeeld.  

D. In de zin staat een oorzaak.  

 

11. Lees: Hoewel het … moet klaarzetten (r. 18 t/m 20) 

 Waarom gaat Halla kartonnen dozen klaarzetten? 

  

A. Zodat de papegaaiduikers daarin eieren kunnen leggen. 

B. Zodat de papegaaiduikers daarin kunnen poepen. 

C. Zodat de papegaaiduikers daarin op zee blijven drijven.  

D. Zodat ze de papegaaiduikers die in het dorp landen, erin kan stoppen.  

 

12. In welke zin is er sprake van figuurlijk taalgebruik? 

  

A. In: “De hele … kleine kuikens.” (r. 21 en 22) 

B. In: “Tegen augustus … de nestplaatsen.” (r. 22 en 23) 

C. In: “Nu de … jonge papegaaiduikers.” (r. 23 en 24) 

D. In: “De kuikens … jonge papegaaiduikers.”(r. 25 en 26) 

 

13. Zoek de eerste zin. 

  

A. Soms kunnen ze het water niet bereiken. 

B. De kinderen brengen de vogels in dozen naar de zee. 

C. Ze komen dan in het dorp terecht. 

D. Aan het eind van de zomer vliegen de jonge papegaaiduikers uit. 

E. De kinderen gaan dan op zoek naar de gestrande vogels. 

 

14. Wat zouden de mensen in het dorp kunnen doen om ervoor te zorgen dat de  

 jonge papegaaiduikers niet meer per ongeluk in hun dorp landen? 

  

A. alle lichten uitdoen 

B. dozen klaarzetten 

C. alle honden en katten binnenhouden  

D. met hun zaklampen in de lucht schijnen 
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15. Welk woord past het best op plaats 2? 

 

A. honden 

B. zaklampen 

C. messen  

D. stokken 

 

16. Welke zin is niet waar volgens de tekst? 

 

A. Halla en haar vrienden helpen de jonge papegaaiduikers te overleven. 

B. De papegaaiduikers raken in de war door alle lichten in het dorp. 

C. Papegaaiduikers kunnen meteen vliegen als ze uit het ei komen. 

D. Het IJslandse woord voor ‘papegaaiduiker’ is ‘Lundi’.  

 

17. Deze tekst heeft een inleiding, een kern en een slot. Waar begint de kern en waar 

begint het slot? 

 

A. De kern begint op regel 4 en het slot op regel 46. 

B. De kern begint op regel 6 en het slot op regel 49. 

C. De kern begint op regel 6 en het slot op regel 36. 

D. De kern begint op regel 13 en het slot op regel 51. 

 

18. Wat voor soort tekst is dit? 

 

A. een betogende en instructieve tekst 

B. een instructieve en verhalende tekst 

C. een instructieve en informatieve tekst 

D. een verhalende en informatieve tekst 

 

 

 

 

  


