
Waar gaat de tekst over?

Elke tekst heeft een onderwerp. 

Zoek het onderwerp. 
Doe het zo:
 Kijk naar de titel en het plaatje. 
 Is het een plezier-tekst of een weet-tekst?

Sommige teksten hebben hetzelfde onderwerp.
 Lees niet! Kijk eerst! 
 Kies de tekst die je zoekt.

Waarom lees ik de tekst?

Wil je iets weten?  
 Kies een weet-tekst. 

Wil je lekker lezen? 
 Kies een plezier-tekst.

Er zijn heel veel teksten. 
Denk na voordat je kiest.  
Dan lees je niet voor niets.

Wat weet ik al over het onderwerp?

Je weet vast al iets over het onderwerp. 

Doe dit:
 Schrijf het op.  
 of
 Teken het. 

Dan snap je tijdens het lezen de tekst beter.
Na het lezen schrijf of teken je erbij wat je hebt geleerd.
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Welke vragen zie ik?

Vragen stellen helpt om een tekst te begrijpen. 

Stel vragen over de plezier-tekst.
•  Wat gebeurt er? 
•  Hoe loopt het af? 

Stel vragen over de weet-tekst. 
•  Hoe werkt het? 
•  Wie maakt het? 

In de tekst zoek je het antwoord. 

Waarom?

Wat?
Waar?

Wie?

Hoe?

Wat doe ik als ik het niet meer snap?

Snap je de tekst opeens niet meer? 
Doe dit: 
 Lees het rustig nog een keer.
 Kijk naar de plaatjes.
 Kijk naar verwijswoorden. 
 of 
 Vraag om hulp.

Verwijswoorden
•  Verwijswoorden zijn korte woorden. 
•   Ze wijzen naar een ander woord of naar een  

groepje woorden. 
•    Verwijswoorden helpen je te zien over wie het gaat.

Er zijn veel verwijswoorden:  
hij, we, jouw, ons, ze, hun, … 

Hans is ziek. 

Hij heeft griep. 

Hij = Hans

Welk plaatje past bij de tekst?

•  Je maakt plaatjes in je hoofd als je een tekst leest. 
•  Plaatjes maken gaat vanzelf. 
•  Lees verder. De plaatjes worden anders. 
•  Je weet meer!

De plaatjes helpen je. 
Je snapt de tekst beter.

Hoe vat ik samen?

Als je een verhaal navertelt,  
vertel je alleen wat belangrijk is. 
Dat heet samenvatten. 

Doe het zo:
 Lees een blokje tekst. 
 Markeer de belangrijkste zin.

In een auto moet je een gordel om. 

Dat is verplicht. De politie kijkt goed of 

mensen zich aan deze afspraak houden. 

Zonder gordel om mag de politie je een 

boete geven. Het is gevaarlijk zonder 

gordel om.]

na het lezen

tijdens het lezen
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