
DE 7 LEESSTRATEGIEËN

Niveau 2 | groep 5 en 6

voor het lezen

 ‘Spiekbriefjes’ 7 leesstrategieën bij methode Leeslink (Begrijpend en studerend lezen) groep 5 en 6

Leesdoel bepalen

•  Je leest de tekst met een leesdoel. 

•   Leesdoelen zijn: 
– Je hebt zin om te lezen. 
– Je wilt iets kopen. 
– Je wilt iets weten. 
– Je wilt iets maken. 
– Je bent gewoon nieuwsgierig.

•   Heb je de tekst gelezen?  
Heb je het leesdoel gehaald?

Waarom lees ik de tekst?

Voorspellen

Wil je weten waar een tekst over gaat? Doe dit:

•   Kijk naar de tekst: 
 Kijk naar de titel, de plaatjes, de kopjes en 
 opvallende woorden.  
 Kijk wie de schrijver is.  
 Kijk naar de opbouw: inleiding, kern, slot. 
 Markeer de eerste zin van de alinea’s. 

•  Voorspel waar de tekst over gaat.

•  Lees de tekst en check of de voorspelling klopte.

Waar gaat de tekst over?

Kennis ophalen

•  Je weet al best veel over een onderwerp. 

•  Je leert nieuwe woorden tijdens het lezen.

•   Die nieuwe woorden verbind je aan de woorden  
die je al kent. 

•  Na het lezen weet je meer!

Wat weet ik al over het onderwerp?



tijdens het lezen

na het lezen

 ‘Spiekbriefjes’ 7 leesstrategieën bij methode Leeslink (Begrijpend en studerend lezen) groep 5 en 6

Herstellen

Snap je de tekst opeens niet meer? 

Doe dit:
 Lees het nog eens.
 Lees gewoon verder.
 Bekijk het plaatje.
 Zoek naar uitleg van een moeilijk woord.
 Kijk waar het verwijswoord naar verwijst.

Wat doe ik als ik het niet meer snap?

Visualiseren

•   Tijdens het lezen maak je plaatjes in je hoofd.

•   De plaatjes in je hoofd helpen je onthouden  
waar de tekst over gaat.

•   Signaalwoorden helpen je bij het maken van plaatjes.

•  Als je leest, kunnen plaatjes veranderen.

Signaalwoorden zijn slimme hulpjes voor je hersenen.  
Je ziet ook hoe de tekst in elkaar zit. Je snapt de opbouw.

Welk plaatje past bij de tekst?

Signaalwoorden: 

•   Lees je toen of nu, dan weet je:  

het gaat over tijd.

•   Lees je lastig of plan, dan weet je:  

het gaat over probleem en oplossing.

•   Lees je hetzelfde of 
anders, dan weet je: 

het gaat over overeenkomst en verschil. 

•   Lees je om … te of met, dan weet je:  

het gaat over doel en middel.

Samenvatten

Doe dit:
 Markeer de kernwoorden en kernzinnen.
 Zoek daarna de hoofdgedachte.
 Markeer de kopjes in de tekst.
 Schrijf nu een korte, leesbare tekst.

•  Samenvatten kan ook in een schema.

Hoe vat ik samen?

voetbal basketbal

overeenkomst                sport

verschil
buiten binnen
groot veld klein veld
doelman geen doelman

voetballen
doel

bal

overtreding gele kaart

middel

oorzaak gevolg

Vragen stellen

•   WH-vragen helpen je de tekst beter begrijpen.

•   In de tekst ga je op zoek naar de antwoorden.  
Maar … denk ook zelf na!

Lees je veel? Dan merk je dat bij dezelfde 
soort teksten dezelfde WH-vragen passen.

•   Instructieve tekst: 
–  Wat heb ik nodig? 
–  Welke volgorde moet ik aanhouden?  
–  Wat kost het?

•   Pleziertekst:  
–  Hoe loopt het af?  
–  Wie heeft het gedaan?  
–  Wanneer gebeurde het?

Welke vragen zie ik?

Wat?

Waar? Waarom?

Hoe?
Wie?


