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Les 04 Er was eens een vleermuis 
 

Opdracht 2: Lees mee met Ali B 

 

b)  

1. zou – moeten -weten 

2. elleboog – armen 

3. team – hand - IC 

4. ww: zeg 

    bijvnw: anderhalf  

    znw: meter 

 

Opdracht 3: RUMAG. Dat. Wel.  

 

3a: Wat is de bron van dit filmpje? 

VPRO Zondag met Lubach 

 

3b: Hoe heet de presentator van dit programma? 

Arjen Lubach 

3c: Wat is het onderwerp van dit filmfragment? 

RUMAG & Rode Kruis / RUMAG en corona-shirts / RUMAG liegt   

 

3d: Wat is de hoofdgedachte (de boodschap) van dit filmfragment? 

Het marketingbedrijf RUMAG verkoopt corona-shirts en liegt over de opbrengsten. 

3e: Rond 2:50 gaat het over een fobie. Wat is een fobie en welke fobie wordt hier 

besproken? 

Een fobie is een angst. In dit filmpje wordt Novinophobie uitgelegd. 

3f: Vanaf 3:12 wordt er een opsomming verteld met een signaalwoord. Welk signaalwoord 

wordt meerdere keren gebruikt? 

Ook 

3g: Op 4:23 wordt een RUMAG tekst laten zien. Daar zit een tekstverband in in het bovenste 

gedeelte. Welk tekstverband wordt hier bedoeld? Aan welk signaalwoord zie je dat? 

Oorzaak – gevolg. Signaalwoord: dus. 



3h: Vanaf 8:30 zie je Chantal Janzen. De presentator beweert sarcastisch dat zij op Twitter zit 

tijdens het zingen. Maar wat is ze waarschijnlijk écht aan het doen? 

De songtekst aan het aflezen. 

3i: De presentator heeft een financieel overzicht gemaakt van de totale opbrengst die 

RUMAG verdiend heeft. Wat is het nettobedrag dat RUMAG over heeft gehouden aan deze 

stunt?  

Tussen de 5 en 7 euro per shirt. In totaal tussen de 35.000 en 55.000 euro. 

3j: Wat denk jij? Heeft de presentator gelijk over RUMAG? Onderbouw je mening met twee 

argumenten waarom je denkt dat hij wél of níet gelijk heeft. 

Eigen mening. 

 

 

Opdracht 4: Van een vleermuis naar het schooldiploma 

Kies uit: indruk - carnaval – diploma - mensen – land  

Kies uit: Amerika – Nederland – België – China – Italië  

 

 

Land China Italië Nederland België Amerika 

Gebeurtenis 
 
 

Waarschijnlijk 
is het virus in 
dit land van de 
vleermuis over 
gegaan op de 
mensen. 

Dit land 
werd als 
eerste 
getroffen 
door het 
virus in 
Europa. 

Of het virus 
in dit land 
door 
carnaval 
extra hevig 
verspreid is, 
blijft 
onduidelijk.  

Niet alleen in 
Nederland, 
maar ook in 
dit land is 
besloten om 
studenten 
een diploma 
uit te reiken 
zonder dat 
ze het CE 
hoeven 
maken. 

President 
Trump was 
in eerste 
instantie 
niet zo 
onder de 
indruk van 
het virus, 
totdat het 
ineens heel 
snel ging. 

 

 
 

 

 


