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*Blok 1 start voor groep 4 in januari 
 

Leesstrategie Blok  Week* Leerdoelen 
 

Begrippenkader  Onderwerp Tekstsoort 

Startles  5-2020 Introductieles  
Een nieuw vak: begrijpend lezen. Wat is het? Wat 
ga je doen? Een eerste kennismaking. 

Tekst  
Soorten teksten 
Snappen wat je leest 

Lezen weettekst 

Waarom lees 

ik de tekst? 
Leesdoel 
bepalen 

1 6 De leerling kan: 

- vertellen wat een tekst is 
- opnoemen welke teksten hij voor zijn plezier 

kan lezen 

Tekst 

Pleziertekst 
Soorten plezierteksten: 
verhaal, mop, lied, versje 
Een tekst kiezen  

Boeken (voor)lezen drie plezierteksten: 

raadsel, liedje (fragment 
Mijn boek van Kinderen 
voor Kinderen) en gedicht 
(‘Lezen is heerlijk’ van 
Willem Wilmink)  

Waar gaat de 
tekst over? 
Voorspellen 

1 7 De leerling kan: 
- uitleggen wat een onderwerp van een tekst is 
- het onderwerp van een tekst vinden 

Onderwerp 
Titel 
Plaatje 
Tekening 
Foto 

112 - pleziertekst (over kind 
dat ten onrechte 112 
belt) 
- instructieve tekst 
(wanneer bel je 112?) 

Wat weet ik al 
over het 
onderwerp? 
Kennis ophalen 

1 8 of 9  De leerling kan: 
- bedenken wat hij al weet over het onderwerp 
 

Onderwerp 
Weten 
Weet iedereen hetzelfde? 

Natuurfotografie pleziertekst over twee 
kinderen die in een bos 
eekhoorn willen 
fotograferen 

Wat doe ik als 
ik het niet 
meer snap? 
Herstellen 

1 10 De leerling kan 
- vertellen wat hij kan doen als hij de tekst niet 

snapt 
 
 

Moeilijk woord 
Moeilijke zin 
Nog eens lezen 
Plaatje 
Stukje van een woord 
Hulp vragen 

Gebarentaal Pleziertekst over een kind 
dat zich afvraagt waarom 
de vrouw op tv beweegt 
met haar handen (tolk 
gebarentaal) 

Welke vragen 
zie ik? 
Vragen stellen 

1 11 De leerling kan: 
- vragen stellen bij een pleziertekst 

 

Pleziertekst 
Vraag (stellen) 
Antwoord (zoeken) 
Wie, wat, waar, hoe 

Vogels pleziertekst over een 
jongen die met zijn opa 
een nestkast gaat maken 

Welk plaatje 
past bij de 
tekst?  
Visualiseren 

1 12 De leerling kan: 
- vertellen dat hij plaatjes in zijn hoofd maakt 

bij het lezen 
- vertellen dat iedereen andere plaatjes in zijn 

hoofd maakt 

Plaatje 
Tekst 
Iedereen een ander 
plaatje 

Slapen - pleziertekst (gedicht 
van Joke van Leeuwen) 
- pleziertekst (verhaal 
over een jongen die 
wakker ligt na een 
nachtmerrie) 

Hoe vat ik 
samen? 
Samenvatten 

1 13 De leerling kan: 
- vertellen hoe je een tekst navertelt 
- vertellen wat samenvatten is 

Navertellen 
(On)belangrijk 
Samenvatten 

Fietsen pleziertekst (verhaal over 
jongen die drie 
belangrijke 
verkeersregels leert van 
zijn vader) 
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Leesstrategie Blok  Week* Leerdoelen 
 

Begrippenkader  Onderwerp Tekstsoort 

Waarom lees 
ik de tekst? 
Leesdoel 
bepalen 

2 16 
 

De leerling kan: 
- vertellen welke teksten hij kan lezen als hij 

iets wil weten 
 

Weettekst 
Tekst uit schoolboek 
Boek met informatie 
Stukje in de krant 
Kiezen 

Bollenvelden / Tulpen twee weetteksten: 
- tekst van internet over 
bollenvelden en tulpen in 
kassen 
- krantenbericht over 
mensen die door de 
bollenvelden lopen 

Waar gaat de 
tekst over? 
Voorspellen 

2 17 De leerling kan: 
- een onderwerp in een tekst herkennen 
- bij teksten met hetzelfde onderwerp de goede 

tekst kiezen  

Onderwerp 
Pleziertekst 
Weettekst 
Kiezen 

Dag van de Engelse taal - weettekst (artikel over 
Nederlandse woorden in 
het Engels) 
- pleziertekst (verhaal 
over een Nederlandse 
jongen die met zijn 
Engelse buurmeisje 
praat) 
 

Wat weet ik al 
over het 
onderwerp? 
Kennis ophalen 
 

2 20 De leerling kan: 
- opschrijven of tekenen wat hij al weet over 

het onderwerp 

Onderwerp 
Opschrijven 
Tekenen 
Woordweb 

Koningin Máxima - weettekst (artikel over 
koningin Máxima) 

Wat doe ik als 
ik het niet 
meer snap? 
Herstellen 

2 21 De leerling kan: 
- vertellen dat sommige woorden wijzen naar 

andere woorden  
- woorden die naar andere woorden wijzen, 

herkennen in de tekst  

Verwijswoord (term wordt 
niet aangeboden) 
Eén woord 
Een groepje woorden 
Belangrijke 
verwijswoorden (pers. 
vnw. en bez. vnw.) 

Vulkanen weettekst (artikel over 
het jaar zonder zomer 
door vulkaanuitbarsting in 
1815) 

Welke vragen 

zie ik? 
Vragen stellen 

2 22 De leerling kan: 

- vertellen wat een weettekst is 
- vragen stellen bij een weettekst 

 
 

Weettekst 

Vraag (stellen) 
Antwoord (zoeken) 
Wie, wat, waar, hoe, 
waarom 

Muziek weettekst (artikel over 

muziek in een tijdschrift 
voor kinderen) 

Welk plaatje 
past bij de 
tekst?  
Visualiseren 

2 23 De leerling kan: 
- vertellen welke plaatjes hij in zijn hoofd kan 

maken als hij leest 
- bedenken welke plaatjes hij vaak gebruikt. 

 

Plaatje 
Tekening 
Foto 
Strip 
Filmpje 
Plaatjes veranderen 

De jakhals pleziertekst (verhaal) 

Hoe vat ik 
samen? 
Samenvatten 

2 24 De leerling kan: 
- vertellen wat markeren is 
- uitleggen hoe je met markeren kunt 

samenvatten 

Kleuren 
Markeren 
Tekstblokje 
Belangrijke zin 

Klimmen op de 
Olympische Spelen 

weettekst (artikel over 
klimsport) 
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Begrippenkader  Onderwerp Tekstsoort 

Slotles  27 Slotles 
Terugblik: wat heb je geleerd? 

   

 


