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Leesstrategie Blok  Week Leerdoelen 
 

Begrippenkader  Onderwerp Tekstsoort 

Startles  36 Introductieles  
Het vak begrijpend en 
studerend lezen. Wat houdt 
het in? Wat heb je er aan? 

Tekst  
Soorten teksten 
Vlot lezen 
Woordenschat 
Leesstrategie 
Begrijpend lezen 

Les 1: een vakantieland in 
Europa 
 
Les 2: een figuur maken 
van stukjes tekst 
 

Les 1 
• pleziertekst (kaart) 
• reclametekst 

(advertentie) 
• informatieve 

teksten 
(krantenbericht en 
fragment uit een 
reisgids) 

 
Les 2 
instructieve tekst 
(instructie voor het 
maken van een figuur van 

stukjes tekst) 

Leesdoel 
bepalen 
Waarom lees 
ik de tekst? 
 

1 37 De leerling kan: 
- vertellen waarom hij een 

tekst leest 
- een leesdoel kiezen 
 
 

Leesdoel 
Soorten leesdoelen (ik heb zin om te 
lezen; ik wil iets weten of leren; ik wil iets 
maken of doen; ik wil iets kopen; ik wil 
weten wat er is gebeurd)  
Leesdoel bereiken 
Motivatie 

Les 1: digitale opdrachten 
en videobellen 
 
Les 2: postduiven 

Les 1: 
- informatieve tekst 
(artikel) 
- instructieve tekst 
(regels) 
- reclametekst 
(advertentie) 
- fictietekst (mop) 
 
Les 2: 
informatieve tekst 
(artikel) 

Voorspellen 
Waar gaat de 
tekst over? 
 

1 38 De leerling kan: 
- vertellen wat een 

onderwerp van een tekst 
is 

- uitleggen waarom het 
handig is om het 
onderwerp te voorspellen 

Voorspellen 
Onderwerp 
Globaal lezen 
Titel 
Plaatje 

Les 1: vervoer van de 
toekomst (Week van de 
Mobiliteit) 
 
Les 2: de Amerikaanse 
schoolbus 

Les 1: 
- fictietekst 
(verhaalfragment) 
- reclametekst 
(advertentie) 
 
Les 2: 
informatieve tekst 
(artikel) 
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Leesstrategie Blok  Week Leerdoelen 
 

Begrippenkader  Onderwerp Tekstsoort 

Kennis 
ophalen 
Wat weet ik al 
over het 
onderwerp? 
 

1 39 De leerling kan: 
- uitleggen wat voorkennis 

en wat achtergrondkennis 
is 

- uitleggen hoe je 
voorkennis en 
achtergrondkennis 
gebruikt in een tekst 

Kennis 
Voorkennis Achtergrondkennis  
Kennis in woorden  
Kennis in plaatjes  
Kennis aanpassen 
 

Les 1: bekende artiesten die 
vroeger gepest zijn 
 
Les 2: de songtekst van 
Niet alleen van Dilan 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: pleziertekst (lied) 

Herstellen  
Wat doe ik als 
ik het niet 
meer snap? 
 

1 40 De leerling kan: 
- vertellen wat hij kan doen 

als hij de tekst opeens 
niet meer begrijpt 

Betekenis zoeken 
Nog eens lezen 
Verder lezen 
Context 
Plaatje 

Les 1: Geschiedenis van de 
Kinderboekenweek 
(thema: En toen?) 
 
Les 2: Tijd 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) en pleziertekst 
(fragment uit Otje) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) en instructieve 
tekst (stappenplan) 

Vragen 
stellen  
Welke vragen 
zie ik? 
 

1 41 De leerling kan: 
- vertellen dat je tijdens 

het lezen vanzelf vragen 
stelt 

- uitleggen wat WH-vragen 
zijn 

• WH-vragen bij een tekst 
stellen en beantwoorden 

Vragen stellen 
WH-vragen 
Wie, wat, waar, wanneer, welke 
Zoeken in de tekst 
Markeren 

Les 1: hoe komt het dat er 
zoveel bosbranden zijn? 
 
Les 2: dieren die 
bosbranden voorkomen; 
voordelen van bosbranden 
voor sommige dieren en 
planten 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve 
teksten (artikelen) 

Visualiseren 
Welk plaatje 
past bij de 
tekst?  
 

1 42 of 43 De leerling kan: 
• uitleggen waarom het 

handig is dat je tijdens 
het lezen plaatjes maakt 
in je hoofd 

• vertellen hoe de plaatjes 
in zijn hoofd eruitzien 

• vertellen dat plaatjes 
soms veranderen als je 
verder leest 

Zich inleven in personen in de tekst 
Plaatjes in je hoofd: foto, tekening, film, 
schema 
Iedereen een ander plaatje 
Plaatjes veranderen 

Les 1: denken als een 
computer (de principes van 
het programmeren) 
 
Les 2: bugs, glitches, easter 
eggs (grapjes en foutjes in 
programmeercodes) 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatie tekst 
(artikel) en instructieve 
tekst (tips) 

Samenvatten 
Hoe vat ik 
samen? 
 

1 44 De leerling kan: 
- uitleggen wat een alinea 

is 
- uitleggen wat 

kernwoorden en 
kernzinnen zijn 

- kernwoorden en 
kernzinnen markeren in 
de tekst 

Samenvatting 
Kernzin 
Kernwoord 
 

Les 1: David Attenborough 
 
Les 2: gorilla’s 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) 



Leerlijn Leeslink niveau 2 (groep 5-6) Schooljaar 2020-2021 
 

 
© Malmberg, ’s-Hertogenbosch 
 

 

Pagina 3 

Leesstrategie Blok  Week Leerdoelen 
 

Begrippenkader  Onderwerp Tekstsoort 

Leesdoel 
bepalen 
Waarom lees 
ik de tekst? 
 

2 47 De leerling kan: 
- vertellen welke teksten 

passen bij de leesdoelen 
iets maken of doen en 
iets kopen 

- uitleggen hoe hij snel 
ziet of een tekst past bij 
zijn leesdoel 

- besluiten of hij de hele 
tekst gaat lezen 

 

Leesdoel 
Globaal lezen 
Tekstsoort 
Iets maken of doen: instructieve tekst 
(lijstje, recept, gebruiksaanwijzing, uitleg 
hoe je iets moet doen) 
Iets kopen: reclametekst (advertentie, 
folder) 
Tekst helemaal lezen of kleine stukjes 

Les 1: Wonen op de maan / 
je eigen raket bouwen 
 
Les 2: Telescopen 

Les 1: twee instructieve 
teksten (tips en uitleg hoe 
je iets moet doen) en een 
reclametekst 
(advertentie)  
 
Les 2: reclametekst 
(advertentie), instructieve 
tekst (tips) en 
informatieve tekst 
(artikel) 

Voorspellen 
Waar gaat de 
tekst over? 
 

2 48 De leerling kan: 
- het onderwerp van een 

tekst voorspellen 
- voorspellen wat er over 

het onderwerp wordt 
verteld 

Voorspellen 
Onderwerp 
Globaal lezen 
Titel 
Plaatje 
Opvallend woord 
Kopje 
Schrijver, bron 

Les 1: Kijkwijzer voor 
YouTube-filmpjes 
 
Les 2: Weetjes over 
YouTube 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel), instructieve 
tekst (uitleg hoe je iets 
moet doen) en 
reclametekst 
(advertentie) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) 

Kennis 
ophalen 
Wat weet ik al 
over het 
onderwerp? 
 

2 49 De leerling kan: 
- in een tekst woorden 

aanwijzen die bij het 
onderwerp horen 

- nieuwe woorden over het 
onderwerp herkennen in 
de tekst 

- een woordweb maken 

Bekende woorden 
Nieuwe woorden 
Woordenschat 
Woordweb 

Les 1: veilig omgaan met 
computers en telefoons 
 
Les 2: Roblox 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) en instructieve 
tekst (regels) 

Herstellen  
Wat doe ik als 
ik het niet 
meer snap? 
 

2 50 De leerling kan: 
- de betekenis van een 

onbekend woord zoeken 
in de tekst 

Moeilijk woord 
Uitleg 
Dezelfde betekenis (synoniem) 
Plaatje 

Les 1: boa’s 
 
Les 2: het vuurwerkverbod; 
alternatieven voor vuurwerk 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) en instructieve 
tekst (tips) 

Vragen 
stellen  
Welke vragen 
zie ik? 
 

2 51 De leerling kan: 
- uitleggen waarom vragen 

stellen hem verder helpt 
in de tekst 

- Hoe- en Waarom-vragen 
bij een tekst stellen en 
beantwoorden 

WH-vragen 
Hoe-vragen  
Waarom-vragen 
Zelf nadenken 

Les 1: witte kerst  
- Hoe voorspellen 
weermensen het weer? 
 
Les 2: winterkwaaltjes 
- weetjes over winterse 
ongemakken 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel)  
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Leesstrategie Blok  Week Leerdoelen 
 

Begrippenkader  Onderwerp Tekstsoort 

Visualiseren 
Welk plaatje 
past bij de 
tekst?  
 

2 1 De leerling kan: 
- uitleggen waarom 

volgorde van tijd in een 
tekst belangrijk is 

- tijdwoorden herkennen in 
een tekst 

Volgorde van tijd 
(Signaal)woorden over tijd 
Markeren 
Opbouw van een tekst 

Les 1: poëzie (wat is een 
gedicht en hoe schrijf je 
het?) 
 
 
Les 2: poëzie (vroeger en 
nu) 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel), instructieve 
tekst (stappenplan), 
fictietekst (gedicht) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) en pleziertekst 
(gedicht) 

Samenvatten 
Hoe vat ik 
samen? 
 

2 2 De leerling kan: 
- vertellen wat de 

hoofdgedachte is 
- de hoofdgedachte in de 

tekst vinden  
- uitleggen hoe je de 

hoofdgedachte kunt 
gebruiken als je een 
samenvatting maakt 

Doel van de schrijver 
Hoofdgedachte 

Les 1: Hoe gezond is 
pindakaas? 
 
Les 2:  
- Hoe werkt je smaak? 
- mopje over broodbeleg 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel), fictietekst (mop) 

Leesdoel 
bepalen 
Waarom lees 
ik de tekst? 
 

3 5 De leerling kan: 
- vertellen welke teksten 

passen bij het leesdoel 
zin om te lezen 

- bedenken wat hij met de 
tekst gaat doen 

Leesdoel zin om te lezen 
Globaal en precies lezen 
Tekstsoort pleziertekst 
Soorten plezierteksten: verhaal, strip, 
mop, raadsel, gedicht, liedje 
Leesdoel duidelijker maken door te 
bedenken wat je met de tekst gaat doen 
 

Les 1: boeken (voor)lezen 
 
Les 2: lokale boekwinkels 
hebben het moeilijk tijdens 
de lockdown 

Les 1: drie fictieteksten 
(raadsel, lied en fragment 
uit Mees Kees. De 
husselrace) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) en fictietekst 
(fragment uit Botje en de 
zeven schroefjes)  

Voorspellen 
Waar gaat de 
tekst over? 
 

3 6 De leerling kan: 
- het onderwerp vinden 

door de eerste zin van 
elke alinea te markeren 

Voorspellen 
Onderwerp 
Globaal lezen 
Titel 
Plaatje 
Opvallend woord 
Kopje 
Schrijver, bron  
Alinea 
Eerste zin 

Markeren 

Les 1: het Europese 
alarmnummer 112 
 
Les 2: de meldkamer van 
112 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) 
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Leesstrategie Blok  Week Leerdoelen 
 

Begrippenkader  Onderwerp Tekstsoort 

Kennis 
ophalen 
Wat weet ik al 
over het 
onderwerp? 
 

3 7 of 8 De leerling kan: 
- vertellen wat er tijdens 

het lezen gebeurt met 
zijn achtergrondkennis 

- nieuwe kennis verbinden 
met kennis die hij al 
heeft 

Bestaande kennis 
Nieuwe kennis  
Verbinden  

Les 1: natuurfotografie in 
het bos 
 
Les 2:  
- hoe zet je wilde dieren op 
de foto? 
- is het zielig om wilde 
dieren op de foto te zetten? 

les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
les 2: twee informatieve 
teksten (websitetekst en 
krantenartikel) 

Herstellen  
Wat doe ik als 
ik het niet 
meer snap? 
 

3 9 De leerling kan: 
- vertellen wat 

verwijswoorden zijn 
- het woord vinden waar 

het verwijswoord naar 
wijst 

Verwijswoord 
Het ‘echte’ woord 
Belangrijke verwijswoorden (pers. vnw. en 
bez. vnw.) 

Les 1: wat is gebarentaal? 
 
Les 2: 
- hoe werkt je gehoor? 
- tips om je oren te 
beschermen 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les2: informatieve tekst 
(artikel) en instructieve 
tekst (lijstje met tips) 

Vragen 
stellen  
Welke vragen 
zie ik? 
 

3 10 De leerling kan: 
- vertellen dat bij bepaalde 

tekstsoorten altijd 
dezelfde WH-vragen 
passen 

- vertellen dat het 
antwoord op die WH-
vragen kan veranderen 

 

Soorten teksten 
Vaste WH-vragen 
Antwoord aanpassen 

Les 1: vogels / nestkasten 
 
 
 
 
 
Les 2: de ijsvogel 

Les 1: instructietekst 
(stappenplan), 
reclametekst 
(advertentie), pleziertekst 
(gedicht) 
 
Les 2: fictietekst 
(verhaal), reclametekst 
(advertentie) en 
instructieve tekst (tips) 

Visualiseren 
Welk plaatje 
past bij de 
tekst?  
 

3 11 De leerling kan: 
- de opbouw probleem – 

oplossing in een tekst 
herkennen 

Verband probleem-oplossing 
(Signaal)woorden over probleem en 
oplossing 
Markeren 
Opbouw van een tekst 

Les 1: slapen: wat kun je 
doen om te zorgen dat je 
beter slaapt? 
 
Les 2:  
- tips om je kamer leuker te 
maken + meningen over de 
inrichting van je kamer 
 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: deels instructieve 
tekst, deels meningtekst 
(tijdschriftartikel met tips 
met daarin opgenomen 
de uitslag van een 
lezersonderzoek) 

Samenvatten 
Hoe vat ik 
samen? 
 

3 12 De leerling kan: 
- uitleggen hoe je een 

samenvatting maakt 
- een samenvatting in een 

korte tekst maken 

Samenvatting 
Markeren 
Kernzin en kernwoord 
Kopjes 
Hoofdgedachte 
Eigen woorden 

Les 1: veilig fietsen 
(verkeersregels en 
verkeersborden) 
 
Les 2: wie is de baas op 
straat? + stem voor 
fietspaden in Legostad 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: meningtekst (blog) 
en reclametekst (oproep) 
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Leesstrategie Blok  Week Leerdoelen 
 

Begrippenkader  Onderwerp Tekstsoort 

Leesdoel 
bepalen 
Waarom lees 
ik de tekst? 
 

4 15 De leerling kan: 
- vertellen welke teksten 

passen bij het leesdoel 
iets weten of leren 

- uitleggen wat hij aan de 
tekst hebt gehad 

- vertellen of zijn leesdoel 
is gehaald 

Leesdoel 
Tekstsoort 
Iets weten, leren, uit nieuwsgierigheid: 
nieuwsbericht, schoolboektekst, artikel in 
tijdschrift of op internet 
Na het lezen: leesdoel bereikt? 

Les 1: bollenvelden / tulpen 
 
Les 2: geveltuintjes 

Les 1: twee informatieve 
teksten (tijdschriftartikel 
en krantenbericht) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) en instructieve 
tekst (uitleg hoe je iets 
moet doen) 

Voorspellen 
Waar gaat de 
tekst over? 
 

4 16 De leerling kan: 
- de indeling van een tekst 

herkennen 
- na het lezen vertellen of 

zijn voorspelling klopte 
van de tekst. 

Structuur 
Inleiding 
Kern 
Slot 
Leesdoel 

Les 1: Dag van de Engelse 
taal 
- Nederlandse woorden in 
het Engels 
 
Les 2: Engelse woorden in 
het Nederlands 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) 

Kennis 
ophalen 
Wat weet ik al 
over het 
onderwerp? 
 

4 17 De leerling kan: 
- vertellen wat hij geleerd 

heeft van de tekst 
- vertellen wat hij na het 

lezen kan doen  

Terugkijken 
Kennis uitgebreid of niet? 
Stappenplan 

Les 1: koningin Máxima 
 
 
Les 2: koningsfrisbee 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: pleziertekst (lied) 
en informatieve tekst 
(verslag) 

Herstellen  
Wat doe ik als 
ik het niet 
meer snap? 
 

4 20 De leerling kan: 
- verwijswoorden 

herkennen in de tekst 
- zoeken naar de betekenis 

van het verwijswoord 
- een woordgroep invullen 

in plaats van een 
verwijswoord 

Verwijswoord 
Woordgroep 
Meer verwijswoorden (o.a. aanwijz. vnw.) 

Les 1: het jaar zonder 
zomer (door 
vulkaanuitbarsting in 1815) 
 
Les 2: reis langs 
vulkanische landschap van 
Lanzarote 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel in reisgids) 

Vragen 
stellen  
Welke vragen 
zie ik? 
 

4 21 De leerling kan: 
- verstopte WH-vragen 

beantwoorden 
- teksten vergelijken door 

WH-vragen te stellen 

Verstopte WH-vragen 
Tussen de regels lezen 
Eigen mening 
Mening van de schrijver 
Teksten vergelijken 

Les 1:  
- stappenplan: zo leer je 
een instrument spelen 
- tips om een instrument te 
leren bespelen 
- van muziek maken word 
je slimmer 
 
Les 2:  
- wat is muziek? 
- weetje: met glazen water 
kun je ook muziek maken 

Les 1: twee instructieve 
teksten (stappenplan en 
uitleg hoe je iets met 
doen) en een 
informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: twee informatieve 
teksten (artikel in een 
tijdschrift en weetje op 
weetjeswebsite) 
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Leesstrategie Blok  Week Leerdoelen 
 

Begrippenkader  Onderwerp Tekstsoort 

Visualiseren 
Welk plaatje 
past bij de 
tekst?  
 

4 22 De leerling kan: 
- de opbouw overeenkomst 

- verschil in een tekst 
herkennen  

- de opbouw doel - middel 
in een tekst herkennen  

Verband overeenkomst - verschil 
(Signaal)woorden voor een overeenkomst  
(Signaal)woorden voor een verschil 
Verband doel - middel 
(Signaal)woorden voor een doel en  
(Signaal)woorden voor een middel 
Opbouw van een tekst 

Les 1:  
- overeenkomsten en 
verschillen tussen de 
goudjakhals en de wolf 
- schapen beschermen 
tegen de wolf en de 
goudjakhals 
 
Les 2:  
- nieuw ontdekte 
diersoorten 

Les 1: twee informatieve 
teksten (artikel en kort 
bericht in een tijdschrift 
over natuur)  
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) 

Samenvatten 
Hoe vat ik 
samen? 
 

4 23 De leerling kan: 
- uitleggen waarom een 

samenvatting in een 
schema handig kan zijn 

- een samenvatting in een 
schema maken 

Schema, tabel, tijdbalk 
Kernwoorden 
Volgorde van tijd 
Probleem-oplossing 
Overeenkomst-verschil 
Doel-middel 

Les 1: vijf nieuwe sporten 
op de Olympische Spelen 
 
Les 2: flitsende feitjes over 
Tokio  

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 

Les 2: informatieve tekst 
(artikel) 

Slotles  26 Slotles 
Terugblik: wat heb je geleerd? 
Moet je altijd alle 
leesstrategieën gebruiken? 

   

 


