tips en trucs bij het C.E. voor MVT
materialen
Koop een marker waarmee je de signaalwoorden steeds per alinea markeert.
Koop een marker van een andere kleur waarmee je opvallende zaken in de
vragen markeert: antwoord met 'wel-niet', 'juist-onjuist', 'waar-niet waar', 'welk
element wordt vooral benadrukt in deze alinea', enz.
procedure
1. Lees de vraag ( niet de antwoorden )
2. zie tekst en markeer het gedeelte waar de vraag over gaat
3. ga naar antwoorden
Let op synoniemen, eigenlijk vind je nooit het antwoord letterlijk in de tekst.
Vraag je af: past mijn antwoord in de grote lijn van de tekst ?
structuurvragen: hoe verhoudt deze zin zich tot de vorige/volgende enz
Markeer signaalworden en noteer ze in kantlijn
geen signaalwoorden ? Zijn er dan werkwoorden die tegenstelling aangeven ?
dubbele punt: ( = uitleg ) ?
bij gatentekst bij structuurvraag: van alle invulwoordenwoorden moet je de
betekenis kennen !!!!
bewering
meerdere elementen in een bewering: dan moeten ze ook allemaal in het
antwoord zitten !
Is strekking van bewering positief of negatief ? Dan moet dat passen in de
hele tekst. Bij positief/negatief zijn de andere varianten afleiders
Let op ingewikkelde ontkenningen: pas mal de; il n'ignore pas que;
Als er voorbeelden worden genoemd: kijk naar het voorgaande. ainsi
voorbeelden: bijna altijd namen, verborgen tijdsbepalingen ( onlangs, kort
geleden, vorig jaar )
argumenten voor-tegen: hou de volledige lijn in de gaten !
grote lijn / mening schrijver
daarna: tegenstellingen opzoeken. Dus belang signaalwoorden !!!
Vaak:
A >>> maar B >>>>> toch A
Gaat de vraag over >>B of over >>>A ??
meningen van experts:
introductie expert overslaan
mening staat tussen <<...... >> ( Ne, En, Du "..." )
mening meerdere experts: signaalwoorden: tegenstelling of juist niet
Pas op: WAT is de mening van de expert ? JOUW mening is van geen belang
Wat zegt de expert ?
Kijk waar de aanhalingstekens staan, en markeer het gehele citaat !!!!!!!

