
 

Blok 1 
 

Doel bepalen 

 

 Je kunt voorbeelden geven van  

verschillende redenen om iets te lezen. 

 

 Je kunt voorbeelden geven van 

(het nut van) verschillende teksten. 

 

 

 

 

Voorspellen 

 
 Je kunt voorspellen wat het verloop van de  

tekst is door gebruik te maken van 

de titel, de afbeeldingen en het begin van 

de tekst. 

 

 Je kunt voorspellen wat voor tekst het is 

door te kijken naar de titel, de afbeeldingen 

en de vorm van de tekst.  

  



 

Blok 2 

 
 

Voorkennis ophalen 

 
 Je kunt een woordweb gebruiken bij  

de kennis die je al weet.  

 

 

 Je kunt na het lezen van een tekst 

vertellen wat voor nieuwe informatie 

je hebt gekregen.  

 

 

 

 

Herstellen 

 
 Je kunt de betekenis van moeilijke woorden 

achterhalen door de betekenis in de tekst 

op te zoeken. 

 

 

 

  



 

 

 

Blok 3 
Vragen stellen 

 Je kunt de vragen Wie…; Wat…;  
Waar…; Wanneer… en Welke… beantwoorden  

over de tekst. 

 

 Je kunt verwijswoorden herkennen en begrijpen  

waarnaar ze verwijzen.  

(hij, zij, die, dat, etc.) 

 

 Je kunt signaalwoorden herkennen 

van plaats en tijd. 

 

Visualiseren 

 Je weet dat de plaatjes die je in je hoofd maakt 

over een onderwerp kunnen veranderen 

als je nieuwe informatie krijgt. 

 

 Je kunt kernwoorden en kernzinnen markeren. 
 

 Je kunt onderdelen van een tekst in 

een schema of tabel plaatsen.  

 

  



 

Blok 4 
Vragen stellen 

 Je kunt de vragen Wie…; Wat…;  
Waar…; Wanneer… en Welke… beantwoorden  

over de tekst. 

 

 Je kunt verwijswoorden herkennen en begrijpen  

waarnaar ze verwijzen.  

(hij, zij, die, dat, etc.) 

 

 Je kunt signaalwoorden herkennen 

van plaats en tijd. 

 

Visualiseren 

 Je weet dat de plaatjes die je in je hoofd maakt 

over een onderwerp kunnen veranderen 

als je nieuwe informatie krijgt. 

 

 Je kunt kernwoorden en kernzinnen markeren. 
 

 Je kunt onderdelen van een tekst in 

een schema of tabel plaatsen.  

 

 



 

Blok 5 
 

Herstellen 

 
 Je kunt de betekenis van moeilijke woorden 

achterhalen door de betekenis in de tekst 

op te zoeken. 

 

 

Samenvatten 

 

 Je kunt de belangrijkste woorden en zinnen 

in een tekst herkennen en  

onderstrepen.  

 

 Je kunt een tekst in eigen woorden kort 

weergeven. 

 


