
  

Vroege Vogels in de klas 
De gladde slang 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Vroege Vogels gaat op stap met bioloog 
Domin Dalessi, op zoek naar de gladde 
slang. Het glibberige diertje blijkt niet zo 
gemakkelijk te vinden. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Gladde slang, reptielen, DNA-onderzoek, 
natuur 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 30 en 31.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl 
staan nog meer video’s uit dit 
programma, zoals: ‘De adder’. 
 
Antwoorden 
1 In gebieden met heide of hoogveen. 2a C 
b Om geurdeeltjes uit de lucht op te 
pikken. c Het orgaan van Jacobson. 3a 
Hagedissen, eieren van andere reptielen 
en kleine knaagdieren. b Andere gladde 
slangen. 4a Zo kom je erachter of de 
slangen geïsoleerd leven of dat ze 
onderling contact hebben. b De 
verschillende groepen waren helemaal 
geïsoleerd. c Door afwijkingen in het DNA. 
5 Dan weet hij welke slangen hij al 
onderzocht heeft. 6 Wegstrepen: D, H. 
 

Kijkvragen 
1 In wat voor soort begroeiing komt de 
gladde slang het meeste voor?  
 
2a Hoe nemen de gladde slangen het 
meeste waar? 
A Door te kijken. 
B Door te voelen. 
C Door te ruiken. 
D Door te proeven. 
b Waar gebruiken ze de tong voor? 
c Hoe heet het speciale orgaan van de 
gladde slang? 
 

 
 
3a Wat is het doorsnee voedsel van de 
gladde slang?  
b Welk bijzonder hapje heeft hij op zijn 
menu staan? 
 
4a Wat heb je aan het DNA-onderzoek?  
b Wat bleek uit het onderzoek?  
c Hoe was dat te verklaren? 
 
5 Waarom zet Domin een groene stip op de 
gladde slangen? 
 
Verdiepingsvraag 
6 Streep de reptielen die geen slangen zijn 
weg hieronder. 
 
A Cobra 
B Boa Constrictor 
C Adder 
D Gekko 
E Mamba 
F Anaconda 
G Python 
H Kaaiman 
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