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Leesdoel bepalen
Wat ga je doen?
Je gaat de leesstrategie Leesdoel bepalen nog eens oefenen.
Lees de uitleg hierna en maak dan de vragen. Lees de teksten nog niet.
Wat moet je weten?
Je weet dat er verschillende leesdoelen zijn. Bij de verschillende leesdoelen
passen ook verschillende tekstsoorten. Weet jij je leesdoel? Zoek dan een
tekstsoort die daarbij past.
Stel: je leesdoel is iets kopen of ergens een mening over krijgen. Dan zoek je
een betogende tekst:
• reclametekst (reclamefolder, poster, advertentie)
• meningtekst (ingezonden brief in de krant, recensie, interview, forum op
internet)
Stel: je leesdoel is iets maken of iets doen. Dan zoek je een instructieve tekst:
• recept
• handleiding
• bouwbeschrijving
• formulier

1

5

10

1

5

10

1 Hoe maak je vetbollen?
1	Pak een plastic bekertje en een touwtje. Prik bij een
plastic bekertje een gaatje in de bodem. Doe daar een
touwtje doorheen. Maak aan de onderkant van het
touwtje een knoop. Maak aan de bovenkant een lus.
2 Smelt hard, ongezouten frituurvet in een pannetje.
3	Haal de pan van het vuur. Doe vogelzaad bij het vet en
roer goed door.
4	Houd de lus goed vast. Nu giet iemand anders heel
voorzichtig het frituurvet in het bekertje.
5	Wacht tot het frituurvet hard geworden is. Haal het
bekertje weg.
6 Hang de vetbol aan de lus in de tuin.

2 Mooie raamhanger
Wilt u in de winter de vogels van dichtbij zien?
Koop dan deze raamhanger. U plakt eenvoudig
de hanger op het raam en hangt een vetbol aan het
haakje. De zuignappen houden de raamhanger
op zijn plek. Ze zorgen er ook voor dat de hanger
niet wiebelt. Het is dus helemaal veilig voor vogels.
Nu: van € 5,95 voor € 4,95!
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Maak de vragen
1
a

 ekijk tekst 1 en 2.
B
Vogels kunnen in de winter moeilijk zelf eten vinden. Jij wilt ze helpen door
zelf vetbollen te maken. Welke tekst moet je lezen? Kruis aan.

■
b

tekst 1		

■

tekst 2

Moest je de teksten helemaal lezen om het antwoord op vraag 1a te
vinden? Markeer en vul in.
Ja / Nee,

2
a

 ekijk tekst 2 nog een keer.
B
Welk leesdoel past bij tekst 2, denk je? Kruis aan.

■
■
■
■

Ik wil ergens een mening over krijgen.
Ik wil iets kopen.
Ik wil iets lezen voor mijn plezier.
Ik wil iets maken of doen.

b

Voor vraag 2a hoefde je de tekst niet te lezen. Door welke zin kon je het
antwoord snel vinden? Markeer de zin in de tekst.

3
a

Lees tekst 1.
In Wat moet je weten? heb je gelezen over verschillende tekstsoorten.
Elke tekstsoort heeft zijn eigen kenmerken. Welke kenmerken zie je in
tekst 1? Kruis twee hokjes aan.

■
■
■
■
b

Wat voor tekstsoort is tekst 1 dus? Kruis aan.

■
4

Een titel die begint met ‘Hoe ...’
Een prijs van iets.
Een uitleg in stappen.
Een mening van iemand.

een reclametekst

■

een meningtekst

■

een instructieve tekst

Lees tekst 2.
Tekst 2 is een reclametekst. Wat voor soort reclametekst is het? Vul in.
Tekst 2 is

Kijk terug
Deze les ging over drie leesdoelen en over de tekstsoorten die daarbij passen.
Bij het leesdoel iets kopen passen reclameteksten. Bij het leesdoel ergens een
mening over krijgen passen meningteksten. Bij het leesdoel iets maken of doen
passen instructieve teksten.
5

 tel, je wilt graag weten wat een vogelkenner vindt van het voeren
S
van vogels. Wat voor tekstsoort lees je dan? Schrijf op.
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Voorspellen
Wat ga je doen?
Je gaat de leesstrategie Voorspellen nog eens oefenen.
Lees de uitleg hierna en maak dan de vragen. Lees de teksten nog niet.
Wat moet je weten?
Je kunt de inhoud van een tekst voorspellen door de tekst globaal te lezen.
Maar waar let je tijdens het globaal lezen dan op? Je leest of bekijkt:
• de titel
• de kopjes
• de opvallende woorden
• de illustraties
• de onderschriften bij de illustraties
• de schrijver en/of de bron (de bron is waar de tekst vandaan komt)
Kijk ook naar de vorm van de tekst. Hoe is de tekst opgebouwd? Is het een
lange of een korte tekst? Is de tekst duidelijk verdeeld in alinea’s?
Tot slot lees je van iedere alinea de eerste en laatste zin. Heb je dat gedaan?
Nu weet je wat het onderwerp van de tekst is. Wat denk je, waar zal de rest van
de tekst over gaan?

1

5

10

15

1

5

1 Sneeuwpop van ijs
Dit heb je nodig:
1 bak roomijs • ijsschep • 8 bitterkoekjes • 20 rozijnen
8 tumtums • poedersuiker • 4 satéprikkers • folie
4 glazen • 4 bordjes
Zo maak je het:
1	Doe folie in een glas. Vul het glas met ijs en laat het
opstijven in de vriezer.
2	Keer het glas om op een bordje. Haal het folie van het ijs. Maak met een
ijsschep een bolletje van ijs en zet dit boven op het lijf.
3	Maak knopen en ogen van rozijnen en armen van bitterkoekjes. Maak een
neus van een tumtum.
4	Maak van de satéprikker en een tumtum een bezem. Bestrooi het bord
met poedersuiker.

2 Kom naar het ijsbeeldenfestival
Veertig kunstenaars hebben van duizenden kilo’s ijs en
sneeuw prachtige beelden gemaakt. Kunstenaars uit de
hele wereld gingen aan de slag met kettingzagen, beitels,
raspen, maar ook met gasbranders... Het resultaat is
verbluffend! Kom kijken! Trek wel warme schoenen en
een dikke jas aan. In de tent waar de beelden staan, is het
acht graden onder nul.
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Maak de vragen
1
a

Kijk naar tekst 1.
Je wilt weten wat het onderwerp van de tekst is. Welke delen van de tekst
helpen je? Kruis drie hokjes aan.

■
■
b

de foto			
de kopjes		

■
■

de schrijver
de titel

Hoe ziet de tekst eruit? Markeer de goede antwoorden.

	Het is een korte / lange tekst.
De tekst is niet / wel duidelijk verdeeld in alinea’s.
2
a

Je hebt tekst 1 globaal gelezen.
Wat voor soort tekst is het? Kruis aan.

■
■
b

een advertentie		
een formulier			

■
■

een mop
een recept

Wat is het onderwerp van de tekst, denk je? Vul in.
Het is een

voor een

3

 ees tekst 1 helemaal. Kloppen je antwoorden bij vraag 2? Nee?
L
Verbeter ze dan.

4
a

Kijk naar tekst 2.
Je wilt weten wat het onderwerp van de tekst is. Welke delen van de tekst
helpen je? Schrijf op.

b

Lees de eerste zin van tekst 2. Weet je nu waar de rest van de tekst over
gaat? Kruis aan.

■
■
5

Nee, dat weet ik pas als ik de hele tekst heb gelezen.
Ja, dat weet ik vrij zeker.

 ees tekst 2 helemaal. Was de tekst anders dan je had verwacht?
L
Markeer en vul in.
Ja / Nee, want

Kijk terug
In deze les heb je geleerd waar je op let bij globaal lezen. Je leest of bekijkt: de
titel, de kopjes, opvallende woorden, illustraties, onderschriften, de schrijver en/
of de bron, de opbouw. Daarna lees je van elke alinea de eerste en laatste zin.
6

 ls je globaal leest, let je op allerlei onderdelen. Welke onderdelen
A
kwam je niet tegen bij tekst 1 en 2? Schrijf op.
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Kennis ophalen
Wat ga je doen?
Je gaat de leesstrategie Kennis ophalen nog eens oefenen.
Lees de uitleg hierna en maak dan de vragen. Lees de teksten nog niet.
Wat moet je weten?
Je weet dat je tijdens het lezen gebruikmaakt van je achtergrondkennis. Als
je actief op zoek gaat naar woorden die je al kent, lees en begrijp je de tekst
beter. Je kunt ook beelden en schema’s gebruiken om je kennis op te halen.
Stel jezelf voor het lezen de volgende vragen:
• Welke beelden komen in mij op bij dit onderwerp?
• Welk schema heb ik in mijn hoofd bij dit onderwerp?
Het antwoord op deze vragen gebruik je tijdens het lezen.
Tijdens het lezen leer je nieuwe woorden en nieuwe dingen. Die nieuwe kennis
verbind je aan de kennis die je al had.

1

5

10

15

20

25

Wat is sneeuw?
Het sneeuwt niet vaak in Nederland. Maar als
het sneeuwt, zijn alle kinderen blij. Lekker
sneeuwballen gooien, een sneeuwpop maken...
Maar wat is sneeuw eigenlijk?
Neerslag
Sneeuw is een soort neerslag en neerslag komt uit de wolken. Wolken
bestaan uit kleine waterdruppels. Ze zijn zo klein dat ze blijven zweven. Soms
botsen waterdruppels en worden samen één grote druppel. Als ze groot en te
zwaar zijn om te blijven zweven, vallen ze naar beneden. Dan regent het dus.
Maar wanneer sneeuwt het dan?
Vriezen
Als het vriest, veranderen de waterdruppels in de
wolken in stukjes ijs. De stukjes ijs botsen tegen
elkaar en worden ijskristallen. Die ijskristallen
botsen ook weer en worden sneeuwvlokken. Een
sneeuwvlok bestaat dus uit aan elkaar geplakte
ijskristallen met lucht ertussen. De sneeuwvlokken
dwarrelen naar beneden. Het sneeuwt!
IJskristal
Heb je wel eens een ijskristal onder een vergrootglas bekeken? Er zijn geen
twee kristallen te vinden die precies hetzelfde zijn. Toch is er ook iets wat
altijd hetzelfde is. IJskristallen hebben allemaal zes punten.
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Maak de vragen
1
a

 ees de titel, regel 3 tot en met 6 en de kopjes. Kijk naar de foto’s.
L
De tekst gaat over sneeuw.
Welk beeld komt in je op bij dat onderwerp? Vul in.
Ik zie:

b	Wat weet je al over sneeuw? Vul het woordweb in. Zet het woord sneeuw
in het midden. Je mag ook extra lijnen in het web tekenen.

2

Lees de alinea Neerslag. Wat wist jij al? Kruis aan.

■
■
■

Neerslag komt uit de wolken.
Regen en sneeuw zijn soorten neerslag.
Wolken bestaan uit kleine waterdruppels.

3

 ees de alinea Vriezen. Hoe worden waterdruppels sneeuw? Schrijf de
L
woorden op de goede plek in het schema:
sneeuwvlokken - waterdruppels - ijskristallen

4

 ees de alinea IJskristal. Welk beeld past het best bij deze alinea?
L
Kruis aan.

Kijk terug
Deze les ging over nieuwe kennis. Tijdens het lezen leer je nieuwe dingen. Je
verbindt de nieuwe kennis aan de kennis die je al had. Dat kun je laten zien in
een woordweb, een schema of met plaatjes.
5

 e hebt de hele tekst gelezen. Welke woorden over sneeuw kende je
J
nog niet? Schrijf die woorden met een andere kleur in het woordweb
van vraag 1b.
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Herstellen
Wat ga je doen?
Je gaat de leesstrategie Herstellen nog eens oefenen.
Lees de uitleg hierna en lees de tekst. Maak dan de vragen.
Wat moet je weten?
Als je een woord niet snapt, kun je de betekenis opzoeken. Je zoekt de
betekenis in de tekst of in een woordenboek. Maar soms werkt dat niet. Dan
bedoelt de schrijver een woord of een zin niet letterlijk (precies). Hij gebruikt
een beeld of een vergelijking. Dat heet: figuurlijk taalgebruik.
Voorbeeld
Figuurlijk taalgebruik: Sanne is snel op haar teentjes getrapt.
De schrijver bedoelt: Sanne voelt zich snel beledigd.
Je kunt ook ‘tussen de regels door’ lezen. Dat is figuurlijk taalgebruik voor:
lezen wat de schrijver eigenlijk bedoelt, maar niet precies zo opschrijft.

1

Bomen in de winter

5

Kale boel hoor, die winterse bossen. Alleen de naaldbomen hebben hun
groene jas nog aan. Hoe zit dat eigenlijk? Waarom worden sommige
bomen wel kaal en andere niet?

10

15

20

25

Bomen zuigen met hun wortels water uit de grond. In het water zitten stoffen
die de boom nodig heeft om te groeien. Dat water met die voedingstoffen
gaat naar de bladeren. Daar verdampt het water. Het gaat door kleine gaatjes
onder aan de bladeren naar buiten. In de winter kan het water in de grond
bevriezen. De boom kan geen water meer opzuigen. Maar de verdamping
gaat door. De boom kan uitdrogen en doodgaan. Daarom verliezen veel
bomen in de herfst hun bladeren. Zo stoppen ze de verdamping. Doordat
de boom geen water meer opzuigt, krijgt hij ook geen voedingstoffen meer.
Daardoor staat de groei op een laag pitje. De boom heeft een rusttijd.
Niet alle bomen gaan kaal de winter in. De meeste
naaldbomen, zoals dennen en sparren, blijven
groen. Dat kan omdat ze speciale blaadjes hebben.
Je denkt nu: bláádjes? Ja, alleen zijn die blaadjes
zó smal dat we ze naalden noemen. Het voordeel
van die smalle blaadjes is dat het oppervlak heel
klein is. Daardoor verdampt er weinig water. Ook
hebben de blaadjes een dikke waslaag die het
water vasthoudt. En de gaatjes in de bladeren
liggen wat dieper. Ook dat maakt verdamping
lastiger. Geen wonder dus dat naaldbomen zich
thuis voelen in koude gebieden!
Naar: www.onzeklassetuin.nl; www.schooltv.nl

© MALMBERG | LEESLINK, NIVEAU 3

❮ 1/2 ❯

REMEDIEERBLAD | BLOK 2, STRATEGIE 4 | GROEP 8

Maak de vragen
1

Lees: Alleen ... aan. (r. 3 en 4)
Bedoelt de schrijver dit letterlijk of figuurlijk? Markeer en vul in.
Letterlijk / figuurlijk, want bomen
De schrijver bedoelt dat de naaldbomen

2
a

In regel 15 lees je dat de groei op een laag pitje staat.
Wat betekent de groei staat op een laag pitje? Kruis aan.

■
■
■
■

De groei gaat extra hard.
De groei gaat gewoon door.
De groei stopt een tijdje.
De groei stopt voor altijd.

b

Welke zin heeft je geholpen om de betekenis te vinden?
Markeer de zin in de tekst.

3

In regel 20 staat: Je denkt nu: bláádjes?
Waarom heeft de schrijver deze zin zo opgeschreven? Kruis aan.

■
■
■
■
4

Hij denkt dat jij boos bent over wat je leest.
Hij denkt dat jij de tekst niet goed snapt.
Hij denkt dat jij verbaasd bent over wat je leest.
Hij snapt zelf de tekst niet zo goed.

Lees: Geen ... gebieden. (r. 27 en 28)
Wat past het best op de plek van zich thuis voelen? Kruis aan.
Geen wonder dus dat naaldbomen ___ in koude gebieden!

■
5

alleen thuishoren		

■

bevriezen		

■

goed groeien

Lees regel 3 nog eens. Lees tussen de regels door!
Wat vindt de schrijver ervan dat veel bomen kaal zijn in de winter?
Kruis aan.

■
■
■

Het maakt hem niet uit.
Hij vindt het mooi.
Hij vindt het saai.

Kijk terug
Deze les ging over letterlijk en figuurlijk taalgebruik en ‘tussen de regels door’
lezen. Niet alles betekent precies wat er staat. Je moet soms even dóórdenken.
6

Hebben de vragen je geholpen om de tekst beter te begrijpen?
Kruis aan (en vul in).

■
■
■

Ja, vooral vraag
Nee, ik snapte alles al.
Nee, ik snap de tekst nog steeds niet.
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Vragen stellen
Wat ga je doen?
Je gaat de leesstrategie Vragen stellen nog eens oefenen.
Lees de uitleg hierna en lees de tekst. Maak dan de vragen.
Wat moet je weten?
Je weet dat je door het stellen van WH-vragen jezelf helpt om de tekst beter
te begrijpen. Tijdens het lezen vind je soms meteen het antwoord, maar soms
moet je dieper nadenken. Heel vaak stel je de WH-vragen vanzelf in je hoofd.
Maar als je een tekst moet leren en onthouden, is het handig om goed na te
denken over de WH-vragen die je stelt. Dat heet: studerend lezen.
Bedenk wat belangrijk is om te weten en stel dan je WH-vragen. Ga in de tekst
op zoek naar de antwoorden.

1

5

10

15

20

25

Pinguïns
Er zijn achttien soorten pinguïns. Ze leven vooral
in de koude Zuidpool of op eilandjes in de buurt.
De Zuidpool wordt ook wel Antarctica genoemd.
Koud
Pinguïns leven dus in koude gebieden. Om toch warm te blijven, heeft de
pinguïn een dikke speklaag en een waterdicht verenpak. Donsveren houden
de pinguïn warm. Over het dons liggen kleine, platte veertjes als dakpannen
over elkaar. Over die veertjes ligt een laag vet en dat vet stoot water af. De
veren van pinguïn worden dus niet nat als hij gaat zwemmen.
Vogels
Pinguïns zijn vogels, maar ze kunnen niet vliegen.
Ze hebben wel een snavel en veren, en ze leggen
eieren. En dat zijn de kenmerken van vogels.
Pinguïns hebben ook vleugels, maar ze zijn te zwaar
om te vliegen. Maar geen enkele vogel kan zo goed
zwemmen als de pinguïn. Met zijn vleugels zwemt hij
en met zijn poten stuurt hij. Een pinguïn kan een snelheid halen van wel
twintig kilometer per uur!
Zwart-wit
Alle pinguïns hebben een zwarte rug en witte buik. Daardoor zijn ze goed
gecamoufleerd als ze zwemmen. Vanuit de lucht vallen ze niet op in de
donkere zee. En vanuit het diepe water zie je hun witte buik niet tegen de
achtergrond van de lichte lucht.
Bron: www.artis.nl; www.schooltv.nl/beeldbank
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Maak de vragen
1
a

Lees regel 1 tot en met 5.
Hoeveel soorten pinguïns zijn er? Schrijf op.

b

Wat is een andere naam voor Antarctica?
Schrijf op.

c

Waar ligt Antarctica? Kijk naar de kaart
en schrijf de goede letter op.

2
a

Lees de alinea Koud.
Welke belangrijke WH-vraag kun je stellen bij deze alinea? Kruis aan.

■
■
■

Hoe houden pinguïns zich warm?
Waar wonen pinguïns?
Wat voor veren hebben pinguïns?

b

Markeer het antwoord op deze WH-vraag in de tekst.

3
a

Lees de alinea Vogels.
Stel, je wilt onthouden dat pinguïns vogels zijn. Welke WH-vraag met Welke
kun je hierover stellen? Vul in.
Welke

b

Schrijf het antwoord op je WH-vraag op.

4
a

Lees de alinea Zwart-wit.
Welke WH-vraag met Waarom kun je hierover stellen? Vul in.
Waarom

b

Markeer het antwoord op je WH-vraag in de tekst.

Kijk terug
Als je een tekst moet leren en onthouden, is het handig om goed na te denken
over de WH-vragen die je stelt. Dat heet studerend lezen. Bedenk wat belangrijk
is om te weten en stel dan je WH-vragen. In de tekst zoek je de antwoorden.
5

 e hebt WH-vragen beantwoord en verzonnen. Bedenk nog een
J
WH-vraag bij de tekst. Schrijf op.
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Visualiseren
Wat ga je doen?
Je gaat de leesstrategie Visualiseren nog eens oefenen.
Lees de uitleg hierna en lees de tekst. Maak dan de vragen.

Wat moet je weten?
In veel teksten is de volgorde van tijd belangrijk. De volgorde van tijd zie je
door signaalwoorden of een opsomming.
Tekstsoort
Hoe herken je de volgorde van tijd?
informatieve tekst Bijvoorbeeld aan deze signaalwoorden: allereerst,
aanvankelijk, uiteindelijk, tot slot, tot besluit. Of je
herkent de tijdsvolgorde aan data of jaartallen.
instructieve tekst De tekst is opgedeeld in stappen, herkenbaar aan een
opsomming: cijfers (1, 2, 3), streepjes (-) of bolletjes (•).
pleziertekst
Bijvoorbeeld aan deze signaalwoorden: vroeger, ooit,
toen, tegenwoordig, start, heden, in die tijd, later. Soms
zijn er weinig signaalwoorden en gebeuren dingen in de
volgorde zoals je ze leest.
Als je signaalwoorden van tijd ziet, herken je ook de opbouw van de tekst.
Je weet dan: in deze tekst is de volgorde van tijd belangrijk.

1

5

10

15

20

Rodelen
Rodelen is een soort sleeën. Maar bij rodelen
lig je op je rug op de slee en stuur je met je
voeten. Mensen die het goed kunnen gaan
heel hard, soms wel 120 kilometer per uur.
Zo doe je het
Als je goed kunt rodelen, ga je eerst boven op een berg staan waar sneeuw
ligt. Vervolgens ga je met je rug op een slee liggen, met je voeten naar voren.
Daarna doe je de klep van je helm dicht. Je zet je af. Uiteindelijk probeer je
zo snel mogelijk beneden te komen. Zonder uit de bocht te vliegen!
Vervoer
Rodelen is ontstaan in Zwitserland. Vroeger was rodelen bedoeld als manier
om snel van een berg af te komen. Een vorm van vervoer, dus. Mensen
maakten banen met hun slee en gleden zo de berg af.
Wedstrijden
Later is rodelen een sport geworden. Er werden eerst wedstrijden gehouden
op natuurlijke banen. Dus gewoon op bergen met sneeuw. Na een tijdje
kwamen er naast natuurlijke banen ook kunstbanen om op te rodelen. In
1964 werd rodelen een Olympische sport. Tegenwoordig is rodelen een
populaire sport. Je kunt het ook zelf doen als je op wintersport bent.
Bron: www.zappsport.nl
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Maak de vragen
1
a

Lees de alinea Zo doe je het.
Welke vier signaalwoorden van tijd zie je? Schrijf op.

b

In welke volgorde gebeuren de dingen in deze alinea? Markeer het goede
antwoord.
De dingen gebeuren wel / niet in de volgorde zoals je ze leest.

c

2

Zie je een filmpje voor je van iemand die gaat rodelen? Kruis aan en vul in.

■

Ja, want

■

Nee, want

Lees de alinea Vervoer.
Welk signaalwoord van tijd zie je? Kruis aan.

■

dus

■

snel

■

vroeger

■

zo

3

Lees de alinea Wedstrijden.
Welke vijf signaalwoorden van tijd zie je? Markeer het antwoord in de tekst.
Let ook op het jaartal!

4

Wat gebeurt er eerst? En wat daarna?
Zet de zinnen in de goede volgorde. Nummer de zinnen van 1 tot en met 5.
Later werd rodelen een sport.
Vroeger was rodelen een vorm van vervoer.
Eerst waren er alleen natuurlijke banen.
In 1964 werd rodelen een Olympische sport.
Na een tijdje kwamen er ook kunstbanen.

Kijk terug
Deze les ging over signaalwoorden van tijd. Signaalwoorden helpen je om de
tekst voor je te zien. Je begrijpt wat er eerst gebeurde, en wat daarna.
5
a

Lees de tekst nog eens door.
Waarom is de volgorde van tijd belangrijk in de alinea Zo doe je het? Vul in.
Omdat je de dingen moet doen

b

Waarom is de volgorde van tijd belangrijk in de alinea Wedstrijden?
Kruis aan.

■
■
■

Je begrijpt dat rodelen gevaarlijk is.
Je weet hoe je moet rodelen.
Je ziet hoe rodelen veranderd is.
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Samenvatten
Wat ga je doen?
Je gaat de leesstrategie Samenvatten nog eens oefenen.
Lees de uitleg hierna en lees de tekst. Maak dan de vragen.
Wat moet je weten?
Je weet dat je een samenvatting kunt maken als je je leesdoel weet en de
hoofd- en bijzaken uit de tekst gehaald hebt. Een goede samenvatting krijg je
ook door deze vragen te stellen:
• Wat is de mening of boodschap van de schrijver?
• Wat is de hoofdgedachte van de tekst? Let op de signaalwoorden dus en
kortom.
• Welke wijze les leer je van de tekst?
Een schrijver schrijft zijn tekst met een doel. Hij wil je vermaken, iets leren, iets
voordoen, iets verkopen of zijn mening geven. Dat heet: het schrijversdoel. Als
je dit doel herkent, kun je op zoek gaan naar de hoofdgedachte. De meeste
teksten hebben een hoofdgedachte. De hoofdgedachte is een zin waarin de
schrijver het allerbelangrijkste uit zijn tekst vertelt.

1

5

10

15

Ötzi, de ijsmummie
Ötzi (zeg: utzie) is een mummie van meer dan
5000 jaar oud. In 1991 wordt hij gevonden in het
Ötzdal in de Alpen. Het lichaam zat al die jaren
in het ijs en is daardoor goed bewaard. Maar
hoe is Ötzi eigenlijk gestorven?
																	 Zo is Ötzi gevonden
Scanner
Tien jaar na zijn vondst gaat Ötzi in een scanner. Met dat apparaat kunnen
de onderzoekers in zijn lichaam kijken. Wat blijkt? In zijn schouder zit een
pijlpunt. Ötzi is in zijn rug geschoten!
Verder onderzoek
De onderzoekers kijken verder en vinden nog meer. Ze zien
nu ook een diepe snijwond in zijn hand. En later ontdekken
ze ook nog bloed op zijn pijlen en jas. Het is het bloed van
vier verschillende mensen. Hoe dat komt? Waarschijnlijk
heeft Ötzi gevochten. 													 Zag Ötzi er zo uit?

20

25

Wat is er gebeurd?
Misschien is Ötzi’s dorp aangevallen. Er zijn gevechten, er vallen doden.
De overlevenden vluchten de bergen in. Het wordt steeds kouder. Ötzi is
zwaargewond, valt neer en sterft uiteindelijk van uitputting en kou.
Maar of het zo gebeurd is? Ötzi kan het ons niet vertellen. Kortom: we weten
dat Ötzi gewond was, maar we zullen nooit weten wat er precies is gebeurd.
Bron: www.schooltv.nl/vroegerenzo
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Maak de vragen
1
a

 e gaat een samenvatting maken van de tekst. Het is handig om eerst
J
te weten wat het schrijversdoel is.
Bekijk de tekst. Wat voor soort tekst is het? Kruis aan.

■
■
b

een advertentie			
een gebruiksaanwijzing		

een recensie
een schoolboektekst

Wat is het schrijversdoel dan? Kruis aan.
De schrijver wil mij:
■ iets leren.		
■ iets verkopen.

2
a

■
■

■
■

iets voordoen.
vermaken.

 u ga je op zoek naar de hoofdgedachte.
N
De hoofdgedachte in deze tekst geeft antwoord op een vraag. Wat is de
belangrijkste vraag bij de tekst? Kruis aan.

■
■
■

Hoe is Ötzi gestorven?
Hoe zag Ötzi er waarschijnlijk uit?
Waarom is Ötzi zo goed bewaard gebleven?

b

Wat is de hoofdgedachte? Markeer de zin in de tekst.
Tip: let op de woorden dus en kortom.

3

 e gaat verder met je samenvatting. Markeer in elke alinea de kernzin.
J
De kernzin staat vaak aan het begin of het eind van een alinea.

4

 aak nu je samenvatting. Schrijf eerst de titel op. Schrijf daarna per
M
alinea de belangrijkste zin op. Zorg ervoor dat de hoofdgedachte er
ook in staat.

Kijk terug
In deze les heb je geleerd dat het schrijversdoel en de hoofdgedachte
belangrijke onderdelen van je samenvatting zijn.
5

 e schrijver wil je iets leren. Wat heb jij geleerd van deze tekst?
D
Schrijf op.
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