
DE 7 LEESSTRATEGIEËN

Niveau 3 | groep 7 en 8

voor het lezen

 ‘Spiekbriefjes’ 7 leesstrategieën bij methode Leeslink (Begrijpend en studerend lezen) groep 7 en 8

Leesdoel bepalen

Waarom lees ik de tekst?

Je hebt altijd een leesdoel. Met dit leesdoel bepaal je welke tekstsoort je kiest.

Tekstsoorten:

•  instructieve tekst

•  betogende tekst

Na het lezen check je of je je leesdoel hebt gehaald.

De schrijver heeft ook een doel met de tekst.  
Check na het lezen of de schrijver zijn doel heeft gehaald.

Soms lopen de leesdoelen en tekstsoorten door elkaar. 

•  een mening van iemand in een folder

•  een kort verhaal als voorbeeld in een instructieve tekst

•  fictieve tekst

•  informatieve tekst

Voorspellen

Waar gaat de tekst over?

Voorspel de tekst door globaal te lezen.

Scan de tekst op:

•  de titel en de kopjes

•  opvallende woorden

•  illustraties

•  onderschriften

•  de schrijver en/of de bron

•  de opbouw 

Wat kun je voorspellen?

•  het onderwerp 

•  de tekstsoort 

•  de globale inhoud 

•  de inhoud per alinea

•  taal en stijl

•  de structuur van de tekst

Klaar met voorspellen?  

Check dan of de tekst bij je leesdoel past!
✔

Kennis ophalen

Wat weet ik al over het onderwerp?

Onderwerp Ik wist al Ik lees Ik weet nu

Aaseters  
zijn nuttig 

Gieren eten  
dode dieren. 

Gieren, hyena’s en vossen zijn aaseters. Aaseters 
ruimen dode dieren op. Zo wordt de natuur opgeruimd.

Gieren zijn aaseters. Vossen en hyena’s ook.
Ze ruimen de natuur op door dode dieren op te eten.

vos
roofdieren

botten

voedsel

hyena

Aaseters

aas

karkasgier

Achtergrondkennis kun je de hele tijd gebruiken en uitbreiden:

•  Voor het lezen haal je je achtergrondkennis op. 

•   Tijdens het lezen voeg je kennis toe, streep je het weg of 
verander je het.

•   Nieuwe achtergrondkennis gebruik je de volgende keer weer.



tijdens het lezen

na het lezen

 ‘Spiekbriefjes’ 7 leesstrategieën bij methode Leeslink (Begrijpend en studerend lezen) groep 7 en 8

Vragen stellen

Welke vragen zie ik?

Tijdens het lezen stel je  
WH-vragen.
 
Makkelijke vragen: 

•  wie?

•  wat?

Moeilijkere vragen: 

•  hoe?

De antwoorden kun je vaak terugvinden 
in de tekst. Markeer ze!

Studerend lezen = zo lezen dat je de 
tekst kunt onthouden. 

Teksten kun je makkelijk vergelijken  
door dezelfde WH-vragen te stellen.
Bij elke tekstsoort past een vaste set 
WH-vragen. 

Tip: Voorspel zelf de toetsvragen!]

Wat leer ik?

Wat is de  
hoofdgedachte?

Wat wist ik 
nog niet?

Hoe komt 
  het dat…

Wat is het  
onderwerp?

Waarom lees 
ik dat…

•  waar?

•  wanneer? 

•  waarom?

Herstellen

Wat doe ik als ik het niet meer snap?

Snap je de tekst niet?

Zoek de betekenis van een onbekend woord.

•   Zoek in de tekst of in een woordenboek.

Zoek de betekenis van figuurlijke tekst. 

•   Denk na over de letterlijke betekenis.

Lees tussen de regels door.

•   Wat wil de schrijver eigenlijk zeggen?
 

Ben je de draad kwijt in de tekst?

Bekijk de verwijswoorden. 

•   Waar verwijzen ze naar?

Bekijk de bijwoorden.

•   Geven ze een tijdstip,  
plaats of vraag aan?

plaats: er, hier, 
daar, 

waar, ergens, nergens

tijd: daar, gisteren, hier, 

niet, overmorgen, toen

vragend: hoe, waarom, 

waarheen, hoezo, waar, 

wanneer]

verwijswoorden:  
ik, je, zijn, haar, 

mijn, jullie, jou(w), 
die, dat, wat, 

alles, niets, het 

Visualiseren

Welk plaatje past bij de tekst?

•  Als je leest, maak je plaatjes in je hoofd.

•  Verbeelding is belangrijk om plaatjes te maken. 

•   Signaalwoorden helpen je de tekst beter te verbeelden.   
 Ze geven het volgende aan: 
−	oorzaak	en	gevolg	 
−	overeenkomst	en	verschil 
−	doel	en	middel	 
−	probleem	en	oplossing	 
−	volgorde	van	tijd

Signaalwoorden kunnen gaan over:
volgorde van tijd
    allereerst, aanvankelijk, uiteindelijk, tot slot,  tot besluit, vroeger, toen, in die tijd, ooit,  start, heden, nu, later

probleem en oplossing
    moeilijk, vervelend, onduidelijk, knelpunt, dilemma, idee, proberen, helpen, mogelijkheid, maatregeldoel en middel

    om te…, met, met behulp van, teneinde, daarmee, daartoe, opdat
overeenkomst en verschil
    hetzelfde, allebei, zo ook, anders, verschillende, evenals, evenzo, in tegenstelling totoorzaak en gevolg 

    door, daardoor, veroorzaakt door, leiden tot, wegens, ten gevolge van

Samenvatten

Hoe vat ik samen?

Een tekst kun je samenvatten. 
Dat is handig als je de tekst moet leren of 
navertellen. 

Doe het zo:

 Markeer kernwoorden en kernzinnen.

 Zoek het schrijversdoel.

 Markeer de hoofdgedachte.

 Markeer hoofdzaken, laat bijzaken weg.

Wat voor samenvatting maak je?
–  een grafiek of tabel
–  een tekening
–  een schema
–  een woordweb
–  een stappenplan 
–  een korte tekst

1. Bij zoekt bloem.
2. Bij haalt nectar uit bloem.
3.  Bij vervoert nectar  

naar bijenkast.

Let op: Een samenvatting maak je in je eigen woorden!


