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Tapirs (Tapiridae) zijn een familie van de onevenhoevigen die
tegenwoordig alleen nog voorkomt in Zuidoost-Azië en Zuid- en
Midden-Amerika. Er zijn echter fossielen bekend van over de hele
wereld.
Jonge tapirs zijn gestreept, pas op latere leeftijd kleuren ze
donkerbruin, waarbij de Indische soort een witte achterkant
krijgt. De tegenwoordige tapirs zijn planteneters die met hun
korte slurf behendig bladeren en twijgen van bomen en struiken
kunnen grissen. Alleen in de voortplantingstijd zoeken tapirs
contact met soortgenoten. In gevangenschap kunnen ze zonder problemen met meerdere dieren
bij elkaar gehouden worden, maar van sociaal gedrag is geen sprake.
Een tapir heeft geen wapens, maar kan zich wel uit de voeten maken door hard weg te rennen.
Ondanks zijn logge voorkomen, is een tapir een snelle sprinter, zelfs voor zijn grootste vijand de
poema. Verder heeft een tapir een erg dikke, taaie huid, waardoor zijn vijand zeer moeilijk
dodelijke verwondingen aan het lichaam kan veroorzaken. De huid rond de nek is het dikst. Dat is
handig, omdat zijn vijanden voornamelijk grote katachtigen zijn die hun prooi doden door in hun
nek te bijten.
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Entrea Onderwijs heeft
scholen in Nijmegen,
Ubbergen en Tiel. Dit zijn
scholen voor
speciaal onderwijs. Speciaal voor kinderen die het in hun
klas op de gewone basisschool (te) moeilijk vinden om te
leren. Je kunt vanaf je vierde tot en met je twaalfde of
dertiende jaar op onze scholen speciaal onderwijs
volgen. Hiervoor heb je een verklaring nodig van het
samenwerkingsverband passend onderwijs waar jouw
huidige school bij hoort.
Veel van onze leerlingen vinden het moeilijk om te plannen of om hun aandacht bij de les te
houden. Ze zijn snel afgeleid en vinden het moeilijk om van de ene naar de andere taak over te
gaan. Zelfstandig werken vinden ze vaak ook lastig. Het is fijn dat je op onze school niet de enige
bent die met deze problemen te maken heeft.
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