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1.6 Voorspellen en voorkennis gebruiken
In deze paragraaf leer je te voorspellen waar de tekst over gaat, nog
voordat je een tekst gelezen hebt. Dit kun je doen door bijvoorbeeld
je voorkennis te gebruiken.

1
Fase 

Opdracht 

1

Opdracht 

2

Hieronder staat een illustratie die bij een tekst hoort. Bekijk deze afbeelding. Waar denk jij dat

de tekst over gaat? Schrijf dit op.

Hieronder staat dezelfde illustratie, maar nu met de titel en tussenkopjes uit de tekst erbij.

Waar denk je nu dat de tekst over gaat? Schrijf dit op.

Arantxa Rus moet tegen Kanepi zelfde kunstje herhalen

Belangrijkste wedstrijd van carrière

Rugblessure

Wereldranglijst

1
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Hieronder staan enkele vragen over de tekst die bij de illustraties en tussenkopjes hoort. 

Probeer deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Vraag 1: 
Wat is het onderwerp van de tekst? Schrijf dit in één woord op.

Vraag 2: 
Welke sport beoefent Arantxa Rus?

Vraag 3: 
Wat voor blessure heeft Arantxa Rus?

Vraag 4: 
Waarom is dit de belangrijkste wedstrijd uit de carrière van Arantxa Rus?

Opdracht 

3
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Opdracht 

4
Hieronder zie je de hele tekst staan. Lees de hele tekst intensief. Kijk op je leeswijzer om te

zien wat intensief lezen inhoudt als je dit niet meer weet. Beantwoord onderstaande vragen.

Arantxa Rus moet tegen Kanepi zelfde kunstje herhalen

Uitdaging! Anantxa Rus moet opnieuw een top dertig speelster zien uit te
schakelen op Roland Garros. 

Belangrijkste wedstrijd van carrière

Met haar eerste optreden in de tweede week van een Grand Slam staat Arantxa Rus

vanavond in de belangrijkste partij uit haar nog prille tenniscarrière. Op Court

Suzanne Lenglen staat de 21-jarige tennisster uit Monster in de vierde ronde van

Roland Garros tegenover Kaia Kanepi, nummer 21 van de wereld. Kanepi versloeg

eerder Sharapova en pakte twee WTA-titels dit jaar. Daarnaast wist ze al eens de

kwartfinale van Roland Garros te bereiken. 

Rus speelde twee keer eerder tegen Kanepi en beide keren was Kanepi haar in twee

sets de baas. Ze zal agressief moeten spelen, zoals ze zaterdag ook deed. Rus wist

toen het hoofd koel te houden tegen de Duitse Julia Gorges, die met tijdrekken en

uitstel probeerde om het eind van de partij naar de volgende dag te krijgen. De

scheidsrechter en Arantxa bleven echter onverbiddelijk. Rus liet de mokkende Duitse

kansloos in de derde set: 7-6 (5), 2-6, 6-2. “Ach zo zijn sommige meisjes, je moet

ermee om kunnen gaan”, klonk het nuchter uit haar mond.

Rugblessure

Rus begon het toernooi op het Parijse gravel nog wel met een rugblessure. 

Vraag 1: 
Klopte je voorspelling bij opdracht 1 en 2?

Ja  Nee

Vraag 2: 
Waardoor heb je de inhoud het beste kunnen voorspellen? Door de illustratie, de titel of de

tussenkopjes? Kruis aan.

Illustratie Titel Tussenkopjes
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Vraag 3: 
Wat zou je nog meer kunnen doen om de inhoud van de tekst (nog) beter te voorspellen?

Bij opdracht 3 heb je vragen over de tekst beantwoord. Beantwoord nu de vragen hieronder.

Vraag 1: 
Welke vragen bij opdracht 3 kon je nog niet beantwoorden voordat je de tekst helemaal

gelezen had? Kruis aan.

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 2: 
Hoe kwam het dat je deze vragen toen nog niet kon beantwoorden?

Kijk nog eens naar de vragen bij opdracht 3. Vul de antwoorden verder aan met informatie uit

de tekst.

Opdracht 

5

Opdracht 

6
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Voorspellen
Bij opdracht 1 t/m 6 heb je gemerkt dat je de inhoud van een tekst best goed kunt voorspellen

zonder dat je de hele tekst leest. De illustraties en tussenkopjes kunnen je bijvoorbeeld al

vertellen wat het onderwerp van de tekst is. Dus algemene vragen over een tekst kun je al

beantwoorden zonder dat je de hele tekst gelezen hebt. Verder kun je de inhoud van een tekst

voorspellen door naar de titel te kijken en eventuele dikgedrukte woorden te lezen. Ook kun je

bedenken wat je al over het onderwerp weet. Dan gebruik je je voorkennis om te voorspellen

waar de tekst over gaat. Dit voorspellen kan je helpen om de tekst tijdens het lezen beter te

begrijpen.

Pak je leeswijzer erbij. Je docent laat zien hoe je de inhoud van de tekst hieronder goed kunt

voorspellen. Schrijf de voorspelling van je docent hieronder op. Bij de volgende opdrachten ga

je checken of je docent de tekst juist voorspeld heeft.

Hieronder staat het vervolg van de tekst bij opdracht 4. Lees de tekst. Ga dan door naar

opdracht 8.

Rugblessure

Rus begon het toernooi op het Parijse gravel nog wel met een rugblessure. “Ik heb nu

ook pijnstillers geslikt”, gaf ze na afloop toe. “Maar ik speel gewoon.” Eerst rest haar

een lange dag wachten, want Kanepi en Rus komen pas in de vierde en laatste

wedstrijd op Suzanne Lenglen in actie. Maar de Nederlandse liet eerder al zien dat de

veranderende omstandigheden haar niet uit balans kunnen brengen. Mocht ze

winnen van Kanepi, dan is Rus de eerste Nederlandse sinds jaren die de kwartfinale

van Roland Garros weet te bereiken.

Wereldranglijst

Arantxa Rus heeft dankzij het bereiken van de achtste finales op Roland Garros een

flinke sprong gemaakt op de wereldranglijst. Ze verruilde de 88e voor de 71e plaats

op de nieuwe WTA-ranking.

Opdracht 
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Beantwoord onderstaande vragen.

Vraag 1: 
Klopt de voorspelling die je docent gegeven heeft?

Ja  Nee

Vraag 2: 
Waar helpt de leesstrategie voorspellen je tijdens het lezen bij? Schrijf minimaal één ding op.

Je docent noemt enkele woorden. Schrijf die woorden in je woorddossier. Achterhaal de

betekenis van die woorden door de stappen voor het achterhalen van woordbetekenissen te

volgen op de leeswijzer.

Opdracht 

8

Opdracht 
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