B

Leeswijzer
Wat wil ik doen?
Leesdoel bepalen

Waarom lees ik deze tekst?
– Ik wil iets leren > informatie krijgen
– Ik lees voor mijn plezier > amuseren
– Ik wil weten hoe ik iets moet doen > instructie krijgen

Leesmanier bepalen

Hoe kan ik deze tekst het beste lezen?
– Ik wil ongeveer weten waar de tekst over gaat >
globaal lezen: ik lees de titel, de tussenkopjes en lees enkele zinnen
– Ik wil precies weten wat er in de tekst staat >
intensief lezen: ik lees de tekst woord voor woord
– Ik ben op zoek naar specifieke informatie >
zoekend lezen: ik zoek*het woord in de tekst en lees de zinnen die eromheen staan

Woordbetekenissen
achterhalen

Wat betekent dit woord?
Volg het volgende stappenplan:
1 Lees een stukje terug en/of verder
2 Kijk naar de illustraties
3 Bekijk het woord: herken je delen van het woord?
4 Zoek het woord op in het woordenboek of vraag een ander om hulp
5 Check: klopt de gevonden betekenis in de tekst?

Voorspellen en
voorkennis gebruiken

Hoe kan ik snel zien waar de tekst over gaat zonder de tekst te lezen?
Volg het volgende stappenplan:
1 Kijk naar de titel
2 Kijk naar de tussenkopjes
3 Kijk naar de dikgedrukte woorden
4 Kijk naar de illustraties
5 Bedenk wat je al over het onderwerp weet

Tekstverbanden leggen
en signaal- en
verwijswoorden
herkennen

Welke tekstverbanden kan ik tegenkomen en welke signaalwoorden worden
daarbij gebruikt?
– Opsomming > ten eerste, ten tweede, verder, ook
– Vergelijking > net als, evenveel, groter dan, kleiner dan, zoals
– Oorzaak – gevolg > eerste gebeurde.... en toen..., omdat, doordat
Naast signaalwoorden helpen ook verwijswoorden je de tekst beter te begrijpen.
Ze verwijzen naar:
– Personen (bijv. Mijn vriend geeft morgen een feest. Hij is jarig.)
– Redenen (bijv. Hij heeft hard geleerd voor de toets. Daardoor haalt hij een goed punt.)
– Tijden of plaatsen (bijv. Morgen gaan we op vakantie naar Spanje. Daar is het heel
goed weer.)

Vragen stellen
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Hoe doe ik het?

Beter lezen en schrijven

Wat voor soort vragen kan ik stellen om informatie te krijgen?
– Ik wil veel informatie over een tekst >
Ik stel een open vraag (bijv. Waar gaat de tekst over?)
– Ik wil specifieke informatie over een tekst >
Ik stel een gesloten vraag (bijv. Gaat de tekst over schulden?) of een
meerkeuzevraag (bijv. Gaat de tekst over geld of over vakantie?)

