
Leerlijn Leeslink niveau 3 (groep 7-8) schooljaar 2020-2021 

 
 © Malmberg, ’s-Hertogenbosch 
 
 

Pagina 1 

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? Nu en straks op 
de middelbare school? 

Tekst  
Soorten teksten 
Vlot lezen 
Woordenschat 
Leesstrategie 
Begrijpend lezen 
Studerend lezen 

Les 1: een vakantieland in 
Europa 
 
Les 2: een collage maken 
 

Les 1 
• pleziertekst 

(WhatsApp-bericht) 
• reclametekst 

(advertentie) 
• informatieve teksten 

(krantenbericht en 
fragment uit een 
reisgids) 

 
Les 2 
instructieve tekst 
(instructie voor het 
maken van een collage) 

Leesdoel 
bepalen 
Waarom lees ik 
de tekst? 
 

1 37 De leerling kan: 
- verschillende leesdoelen 

noemen 
- uitleggen hoe hij zijn 

leesdoel kan bepalen 
- vertellen wat zijn leesdoel 

en wat het doel van de 
schrijver is 

Soorten leesdoelen 
Leesdoel bepalen 
Bedenken wat je met de tekst gaat 
doen en hoe je hem gaat lezen 
Leesdoel – schrijversdoel 
 

Les 1: digitale 
communicatie 
 
Les 2: postduiven 

Les 1: 
- informatieve tekst 
(artikel) 
- meningtekst (reactie) 
- reclametekst 
(advertentie) 
- systematisch geordende 
digitale bron (overzicht 
waarin kenmerken van 
videobelapps met elkaar 
vergeleken worden) 
 
Les 2: 
informatieve tekst 
(artikel) 

Voorspellen 
Waar gaat de 
tekst over? 
 

1 38 De leerling kan: 
- uitleggen waarom 

voorspellen belangrijk is 
- uitleggen hoe hij het 

onderwerp van de tekst kan 
vinden 

- vertellen wat globaal lezen is 

Voorspellen 
Globaal lezen  
Titel, illustratie, kopje 
Onderwerp 

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

Les 1: 
- fictietekst 
(verhaalfragment) 
- meningtekst 
(internetreacties) 
- reclametekst 
(advertentie) 
 
Les 2: 
informatieve tekst 
(artikel) 
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Kennis 
ophalen 
Wat weet ik al 
over het 
onderwerp? 
 

1 39 De leerling kan: 
- uitleggen wat voor –en 

achtergrondkennis is 
- uitleggen hoe hij voor- en 

achtergrondkennis kan 
gebruiken in een tekst 

Voorkennis 
Achtergrondkennis 
Woordweb 
Nieuwe kennis verbinden aan bestaande 
kennis 
Tekstbegrip 

Les 1: bekende artiesten die 
vroeger gepest zijn 
 
Les 2: de songtekst van 
Reünie van rapper Snelle 

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

Herstellen  
Wat doe ik als ik 
het niet meer 
snap? 
 

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

als hij een woord in de tekst 
niet begrijpt 

- zoeken naar de betekenis 
van een woord in de tekst of 
in een woordenboek 

Betekenis zoeken 
Nog eens lezen 
Verder lezen 
Betekenis zoeken in illustratie 
Dezelfde of tegenovergestelde 
betekenis (synoniem/antoniem) 
Woordenboek 

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

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) en pleziertekst 
(fragment uit Koning van 
Katoren) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) en instructieve 
tekst (stappenplan) 

Vragen stellen  
Welke vragen 
zie ik? 
 

1 41 De leerling kan: 
- vertellen wat WH-vragen 

zijn 
- uitleggen hoe je antwoorden 

op WH-vragen kunt vinden 
in de tekst 

 

Vragen stellen 
WH-vragen 
Wie, wat, waar, wanneer, welke, hoe, 
waarom 
Antwoord (zoeken) 
Zelf nadenken 
Markeren 

Les 1: hoe komt het dat er 
zoveel bosbranden zijn? 
 
Les 2: dieren die 
bosbranden voorkomen; 
dieren en planten die 
voordeel hebben bij 
bosbranden 

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 

Zich inleven in de tekst 
Verbeelding van tekst (foto, tekening, 
strip, film, schema, geur, geluid, 
emotie) 

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: 
- verschillende doelen van 

samenvatten noemen 
- onderscheid maken tussen 

hoofd- en bijzaken in de 
tekst 

- met behulp van markeren 
een samenvatting maken 

Studerend lezen 
Leesdoel 
Kernzin 
Kernwoord 
Hoofdzaak 
Bijzaak 

Les 1: David Attenborough 
 
Les 2: gorilla’s 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) 
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Leesdoel 
bepalen 
Waarom lees ik 
de tekst? 
 

2 47 De leerling kan: 
- vertellen wat reclameteksten 

zijn 
- vertellen wat meningteksten 

zijn 
- vertellen wat instructieve 

teksten zijn 
- een tekstsoort zoeken bij 

zijn leesdoel  
 
 

Reclametekst (reclamefolder, poster, 
advertentie) 
Meningtekst (ingezonden brief in de 
krant, recensie, interview, forum op 
internet) 
Instructieve tekst (recept, handleiding, 
bouwbeschrijving, formulier, uitleg) 
 

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

Les 1: twee 
meningteksten (interview 
en poll), reclametekst 
(advertentie) en 
instructieve tekst (uitleg 
hoe je iets moet doen) 
 
Les 2: reclametekst 
(advertentie), 
meningtekst (artikel) en 
instructieve tekst (tips) 

Voorspellen 
Waar gaat de 
tekst over? 
 

2 48 De leerling kan: 
- het onderwerp van een tekst 

nog beter voorspellen 
- bij het globaal lezen op 

meer dingen letten 

Globaal lezen 
Titel, kopje, opvallend woord, illustratie, 
onderschrift, schrijver, bron, vorm, 
opbouw, alinea 
Onderwerp en tekstverloop voorspellen 

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 
meningtekst (reacties op 
stelling) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) 

Kennis 
ophalen 
Wat weet ik al 
over het 
onderwerp? 
 

2 49 De leerling kan: 
- uitleggen hoe hij beelden en 

schema’s kan gebruiken om 
achtergrondkennis op te 
halen 

- uitleggen hoe hij zijn 
achtergrondkennis uitbreidt 

Achtergrondkennis 
Schema 
Beelden 
Nieuwe beelden verbinden aan 
bestaande beelden 

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: 
- uitleggen wat letterlijk en 

figuurlijk is 
- vertellen dat de schrijver 

soms iets anders bedoelt 
dan wat er staat 

Letterlijk taalgebruik 
Figuurlijk taalgebruik 
Tussen de regels lezen (afleiden) 

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 wat studerend 

lezen is 
- zelf WH-vragen bedenken bij 

een tekst 

Studerend lezen 
Leren en onthouden 
Toets 
WH-vragen 

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

ongemakken 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: instructieve tekst 
(quiz) en informatieve 
tekst (artikel)  
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Visualiseren 
Welk plaatje 
past bij de 
tekst? 

2 1 De leerling kan: 
- uitleggen waarom het 

handig is om de volgorde 
van tijd in een tekst te zien 

- de opbouw van tijd 
herkennen 

Volgorde van tijd 
Signaalwoorden over tijd 
Opbouw van een tekst 
Markeren 

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: 
- het schrijversdoel herkennen 
- de hoofdgedachte 

herkennen 
- uitleggen hoe je de 

hoofdgedachte en/of het 
schrijversdoel gebruikt in 
een samenvatting 

Schrijversdoel 
Hoofdgedachte 
Markeren 

Les 1: Hoe gezond is 
pindakaas? 
 
Les 2:  
- Hoe werkt je smaak? 
- raadsel over broodbeleg 
- meningen over bijzondere 
smaakcombinaties  

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel), fictietekst 
(raadsel/mop), 
meningtekst 
(internetforum) 

Leesdoel 
bepalen 
Waarom lees ik 
de tekst? 
 

3 5 De leerling kan: 
- uitleggen wat fictieteksten 

zijn 
- vertellen bij welk leesdoel  

 fictieteksten passen 
- uitleggen dat leesdoelen en 

tekstsoorten soms door 
elkaar lopen 
 

Fictietekst 
Soorten fictieteksten: verhaal, strip, 
mop, liedje, gedichten 
Meerdere tekstsoorten in één tekst 
Meerdere leesdoeken voor één tekst 

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

Les 1: drie fictieteksten 
(mop, gedicht en 
fragment uit Over vroeger 
en nu. Verhalen bij de 
canon met daarin 
informatieve tekst) 
 
Les 2: informatieve tekst 
met daarin reclametekst 

en fictietekst (fragment 
uit Sleutels) 

Voorspellen 
Waar gaat de 
tekst over? 
 

3 6 De leerling kan: 
- voorspellen waar een tekst 

over gaat 
- voorspellen of een tekst bij 

zijn leesdoel past 

Voorspellen van onderwerp, tekstsoort, 
soort tekst, inhoud globaal, inhoud per 
alinea, structuur, taal en stijl,  
Leesdoel 

Les 1:  
- het Europese 
alarmnummer 112 
- zo bel je 112 
 
Les 2: de meldkamer van 
112 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel), instructieve 
tekst (uitleg) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) met daarin een 
meningtekst (forum op 
internet) 
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Kennis 
ophalen 
Wat weet ik al 
over het 
onderwerp? 
 

3 7 of 8 De leerling kan: 
- uitleggen wat feiten, 

meningen en argumenten 
zijn 

- uitleggen waardoor je een 
andere mening kunt krijgen 

Feit 
Mening 
Argument 
Mening aanpassen op basis van feiten 
of argumenten 

Les 1: boswachter vertelt 
over haar hobby 
natuurfotografie 
 
Les 2: 
- hoe fotografeer je wilde 
dieren? 
- is het zielig om wilde 
dieren te fotograferen? 

Les 1: meningtekst (blog) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel) en meningtekst 
(ingezonden brief) 

Herstellen  
Wat doe ik als ik 
het niet meer 
snap? 

3 9 De leerling kan: 
- verwijswoorden herkennen 

in de tekst 
- verwijswoorden koppelen 

aan een woord, woordgroep 
of zin 

Verwijswoord 
Woord, woordgroep, zin(sdeel) 
Verschillende verwijswoorden 

Les 1: Nederlandse 
Gebarentaal is een officiële 
taal 
 
Les 2:  
- hoe werkt je gehoor? Wat 
gebeurt er bij 
gehoorschade? + stelling: 
koptelefoons moeten een 
geluidsbegrenzer hebben. 
- tips om je oren te 
beschermen 
 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
met daarin opgenomen 
een meningtekst (artikel 
met daarin een stelling en 
twee reacties) en 
instructieve tekst (lijstje 
met tips) 

Vragen stellen  
Welke vragen 
zie ik? 
 

3 10 De leerling kan: 
- vertellen welke WH-vragen 

bij welke tekstsoorten 
passen 

- zelf nog meer WH-vragen bij 
bepaalde tekstsoorten 
bedenken  
 

Soort tekst 
Vaste WH-vragen 

Les 1: vogels / nestkasten 
 
 
 
 
Les 2: de ijsvogel 

Les 1: instructieve tekst 
(stappenplan), fictietekst 
(gedicht), reclametekst 
(advertentie) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel), reclametekst 
(advertentie) en 
instructieve tekst (tips) 

Visualiseren 
Welk plaatje 
past bij de 
tekst?  
 

3 11 De leerling kan: 
- de opbouw probleem – 

oplossing herkennen 
- de opbouw doel – middel 

herkennen 

Verband probleem-oplossing 
Verband doel-middel 
Signaalwoorden over probleem en 
oplossing 
Signaalwoorden over doel-middel 

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 
- mopje over behangen 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: instructieve tekst 
(tijdschriftartikel met tips) 

en fictietekst (mop) 
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Samenvatten 
Hoe vat ik 
samen? 
 

3 12 De leerling kan: 
- vertellen welke 

samenvatting bij welke 
tekstsoort past 

- uitleggen dat het nuttig is 
om een korte, duidelijke 
samenvatting te maken 

Verschillende soorten samenvattingen 
(korte tekst, schema, tabel, grafiek, 
tekening, woordweb, stappenplan) 

Les 1: veilig fietsen 
(verkeersregels en 
verkeersborden) 
 
Les 2: wie is de baas op 
straat? + autovrije wegen 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(artikel in kinderkrant) en 
reclametekst (oproep) 

Leesdoel 
bepalen 
Waarom lees ik 
de tekst? 
 

4 15 
 

De leerling kan: 
- vertellen wat informatieve 

teksten zijn 
- vertellen bij welk leesdoel 

informatieve teksten passen 
- uitleggen dat leesdoelen en 

tekstsoorten soms door 
elkaar lopen 

Informatieve tekst  
Soorten teksten: schoolboek, 
informatieboekje, artikel (uit de krant, 
tijdschrift of van het internet), verslag, 
werkstuk 
Meerdere tekstsoorten in één 

Les 1: bollenvelden / tulpen 
 
Les 2: geveltuintjes 

Les 1: deels informatieve 
tekst, deels meningtekst 
(internetartikel met 
reacties) 
 
Les 2: deels informatieve 
tekst, deels instructieve 
tekst (werkstuk met 
stappenplan) 

Voorspellen 
Waar gaat de 
tekst over? 
 

4 16 De leerling kan: 
- uitleggen wat hij doet na het 

voorspellen van de tekst 
- uitleggen hoe hij tijdens het 

lezen controleert of zijn 
voorspelling klopt 

 

Globaal lezen  
Precies lezen 

Les 1: Dag van de Engelse 
taal 
- Engels door de tijd 
- Beter Engels leren door 
gamen 
- Anglicisme 
Les 2: 
Engelse woorden in het 
Nederlands 

Les 1: drie informatieve 
teksten (artikel, 
nieuwsbericht, lemma 
woordenboek) 
 
Les 2: twee 
meningteksten (interview 
op internet met reacties) 

Kennis 
ophalen 
Wat weet ik al 
over het 
onderwerp? 

4 17 De leerling kan: 
- zijn achtergrondkennis 

verbinden aan wat hij leest 
- na het lezen uitleggen of zijn 

achtergrondkennis is 
veranderd en hoe 

Kennis uitbreiden 
Mening uitbreiden 
Woordenschat uitbreiden 
Terugkijken 

Les 1: koningin Máxima 
 
 
Les 2: koningsspelen 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 
Les 2: informatieve tekst 
(verslag) met daarin een 
instructieve tekst 
(spelregels) 

Herstellen  
Wat doe ik als ik 
het niet meer 
snap? 
 

4 20 De leerling kan: 
- bijwoorden herkennen in de 

tekst 
- uitleggen waarom 

bijwoorden herkennen 
belangrijk is bij het lezen 

Bijwoord 
Verschillende bijwoorden 

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: tekst waarin 
informatieve tekst en 
reclametekst door elkaar 
lopen (reisgids) 
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Vragen stellen  
Welke vragen 
zie ik? 
 

4 21 De leerling kan: 
- WH-vragen voorspellen 
- teksten vergelijken door 

vragen te stellen 
 

Vragen voorspellen 
Vaste WH-vragen 
Teksten vergelijken 
 

Les 1:  
- muziek is goed voor je 
brein 
- kinderen worden slimmer 
van muziekles op school 
 
Les 2: 
- wat is muziek? 
- weetje: je kunt met 
glazen water muziek maken 

Les 1: twee informatieve 
teksten (artikel en 
nieuwsbericht uit de 
krant) 
 
Les 2: twee informatieve 
teksten (artikel in een 
tijdschrift en weetje op 
weetjeswebsite) 

Visualiseren 
Welk plaatje 
past bij de 
tekst?  
 

4 22 De leerling kan: 
- de opbouw overeenkomst - 

verschil herkennen 
- de opbouw oorzaak - gevolg 

herkennen 

Verband overeenkomst - verschil 
Signaalwoorden voor overeenkomst 
Signaalwoorden voor een verschil 
Verband oorzaak - gevolg 
Signaalwoorden voor oorzaak en gevolg 
Opbouw van een tekst 

Les 1:  
- overeenkomsten en 
verschillen tussen de 
goudjakhals en de wolf 
- hoe de wolf en de 
goudjakhals (weer) in 
Nederland zijn gekomen 
 
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 hoe je een 

bepaalde vorm van 
samenvatten kiest 

- uitleggen waarom goed 
samenvatten studerend 
lezen is 

Studerend lezen 
Hoofd- en bijzaken 
Kernwoorden en kernzinnen 
Kopjes 
Hoofdgedachte  
Schrijversdoel en leesdoel 
Eigen woorden 

Les 1: vijf nieuwe sporten 
op de Olympische Spelen 
 
Les 2: weetjes over Tokio 
voor een stedentrip 

Les 1: informatieve tekst 
(artikel) 
 

Les 2: informatieve tekst 
met daarin een 
meningtekst (artikel op 
internet met reacties) 

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

   

 

 


