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Leesdoel bepalen

Wat ga je leren?

Je kunt straks:
• vertellen wat informatieve teksten zijn
• vertellen bij welk leesdoel informatieve teksten passen
• uitleggen dat leesdoelen en tekstsoorten soms door elkaar lopen

Wat ga je doen?

Je gaat een tekst lezen over hamsteren.
Lees de uitleg hierna en maak dan de vragen. Lees de tekst nog niet!

Wat moet je weten?

Je weet dat er reclameteksten, meningteksten, instructieve teksten en 
fictieteksten zijn. Je weet ook bij welke leesdoelen deze teksten passen. 
Er zijn ook informatieve teksten. Deze teksten passen bij het leesdoel: 
je wilt iets weten of iets leren. 

Voorbeelden van informatieve teksten:
• schoolboek
• boek waaruit je iets leert over een bepaald onderwerp, zoals 
 de Romeinen of aardbevingen
• informatiefolder, bijvoorbeeld van de gemeente of van de dokter
• artikel (uit de krant, uit een tijdschrift of van internet)
• nieuwsbericht (uit de krant of van een nieuwssite)
• verslag
• werkstuk

Je weet al dat leesdoelen en tekstsoorten soms door elkaar lopen. 
Bij informatieve teksten kan dat ook het geval zijn. 

Voorbeelden
Bram wil meer weten over de oude Grieken, maar hij wil ook graag iets 
grappigs lezen. Hij kiest Die gave Grieken van Terry Deary. De informatie in dit 
boek wordt op een grappige manier verteld.

Een journalist schrijft in een artikel over de aanleg van een nieuwe snelweg. 
Hij vertelt hoe de snelweg wordt gebouwd en hoelang het gaat duren 
(informatieve tekst). Hij vertelt ook wat hij ervan vindt (meningtekst).

Moeilijke woorden

het distributiecentrum = een groot magazijn dat door een bedrijf wordt    
        gebruikt om de voorraad te bewaren en te verdelen
de pallet      = een soort houten vloertje om spullen op te bewaren  
        en te vervoeren
de rolcontainer   = een soort karretje om spullen mee te vervoeren
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Ham-ste-rééén!
Van onze verslaggever Sara van Graaijensteijn
Ken je ze nog, die vrolijke hamsters uit de reclames voor een supermarkt? 
Precies: HAM-STE-REEEN! Dat moet je nu dus juist níét doen. Als 
mensen allemaal tegelijk pakken wc-papier en flesjes handzeep kopen, 
zijn de rekken in de supermarkt te snel leeg. Andere klanten grijpen dan 
mis. Hoe zorgen supermarkten er eigenlijk voor dat er niemand zonder 
wc-papier en handzeep komt te zitten?

Flinke voorraad
Veel producten in de supermarkt komen uit een fabriek.
Denk aan pasta, soep en ijsjes. Andere komen direct van 
het land, zoals groente en fruit. Al die producten worden
met vrachtwagens naar een distributiecentrum gebracht. 
Dat is een enorme hal waar alle producten op pallets
worden opgeslagen. Natuurlijk hebben ze daar ook een
gigantische diepvries, zodat alle frietjes, ijsjes en pizza’s bevroren blijven.

Vrachtwagens
Supermarkten geven hun bestellingen door aan het distributiecentrum. 
Medewerkers van het distributiecentrum verzamelen die spullen op 
rolcontainers en laden die in een vrachtwagen. Die levert de bestelling af 
bij de supermarkt. Op de terugweg neemt de chauffeur spullen mee die de 
supermarkt niet meer nodig heeft. Bijvoorbeeld de lege rolcontainers van 
de vorige keer. En de lege flessen en kratten die klanten hebben ingeleverd. 
De lege glazen flesjes gaan namelijk terug naar de fabriek. Daar worden ze 
schoongemaakt en opnieuw gebruikt.

Vakkenvullers
Dan is het de beurt aan de vakkenvullers. Zij zetten alle
producten op de juiste plaats in de winkel. Ze kijken
daarbij steeds hoe lang de producten nog goed zijn.
De producten die het langst goed zijn, komen achteraan
in het rek. Andere medewerkers van de supermarkt 
kijken welke producten bijna op zijn. Die bestellen ze
bij voor de volgende levering - en zo begint de cirkel opnieuw. Fabrikanten en 
boeren werken hard om het distributiecentrum vol te houden. Daar liggen meer 
dan genoeg producten. Mensen hoeven dus niet te hamsteren. Zo geef je de 
winkels de kans om alles op tijd bij te vullen en grijpt er niemand mis.

HELP JE OUDERS OM NIET TE HAMSTEREN
1. Check wat jullie nog allemaal in huis hebben. Wat ligt er nog in de diepvries 
en de voorraadkast? Kijk wat je daarmee kunt maken.
2. Zoek op internet naar recepten. Weet je niet precies wat je met dat ene potje 
of doosje in de voorraadkast kunt doen? Kijk of je er op internet een lekker recept 
voor kunt vinden.
3. Maak een boodschappenlijstje voor je ouders. Welke spullen of ingrediënten 
mis je nog? Zet alleen die dingen op het boodschappenlijstje. Zo hoeven jouw 
ouders in ieder geval niet te hamsteren!
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Maak de vragen

1 Bekijk de tekst Ham-ste-rééén!
a Dit is een informatieve tekst. Wat voor soort tekst is het? Kruis aan.

■ ■  een artikel uit een krant voor kinderen  ■   een verslag
■   een hoofdstuk uit een schoolboek  ■   een werkstuk

b Welk leesdoel past het best bij deze tekst? Kruis aan.

■   Ik wil een spannend verhaal lezen over vakkenvullers.
■   Ik wil weten hoe je zelf een boodschappenlijstje maakt.
■   Ik wil weten welke supermarkten er bij mij in de buurt zijn.
■ ■  Ik wil weten hoe supermarkten hun voorraad aanvullen.

2 In de tekst staat ook nog een andere tekstsoort. 
a Welk deel is dat? Vul in.

In regel 42    tot en met 50    staat een andere tekstsoort.

b Welke tekstsoort is dat? Markeer het goede antwoord.

Het is een fictietekst / instructieve tekst / meningtekst / reclametekst.

3 Kijk nog eens naar je antwoorden op vraag 1 en 2.
Moest je de tekst helemaal lezen om de antwoorden te vinden? 
Kruis aan (en vul in).

■   Ja, ik moest de hele tekst lezen.

■ ■  Nee, ik hoefde de tekst alleen globaal te lezen. 

4 Lees regel 1 tot en met 40.
Hieronder staan vier kenmerken van informatieve teksten:
1  De tekst begint met een korte inleiding.
2  De tekst is ingedeeld in alinea’s.
3  Er staan kopjes boven de alinea’s.
4  Er staan vooral feiten in de tekst.

Zie je deze kenmerken in de tekst? Kruis aan (en vul in).

■ ■  Ja, ik zie al deze kenmerken.

■   Nee, ik mis deze kenmerken:  

5 Lees regel 42 tot en met 50.
Kijk nog eens naar je antwoord op vraag 2b. Hoe zag je welke tekstsoort 
dit is? Vul in.

Dit stukje geeft antwoord op de vraag: Hoe moet ik het doen? 

6 Kijk nog eens naar regel 1 tot en met 40.
Wat wil de schrijver jou leren met dit deel van de tekst? Vul in.

Hij wil mij leren dat supermarkten hun voorraad  bewaren in een 

distributiecentrum. De producten worden in vrachtwagens  naar de 

winkel vervoerd. Vakkenvullers  zetten alles op de juiste plaats.
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7 Kijk nog eens naar regel 42 tot en met 50.
Wat heeft dit deel van de tekst te maken met het eerste deel? Markeer de 
goede antwoorden.

Het eerste deel geeft informatie over wat supermarkten doen om hun 
rekken gevuld te houden / om zo veel mogelijk te verkopen.

Het tweede deel geeft een stappenplan dat ik zelf kan gebruiken / 
vakkenvullers kunnen gebruiken om niet te hamsteren.

8 Stel, jij schrijft een artikel in de schoolkrant over hamsteren. 
a Kun je deze tekst dan gebruiken? Markeer en vul in.

Ja / Nee, want er staat informatie in over hamsteren.  
 

b  Welke andere informatie zou je nog zoeken voor je artikel? Schrijf op.

Bijvoorbeeld: Ik zou de supermarkt bij mij in de buurt 
bellen om te vragen of zij ook last hebben van 
hamsterende klanten. 

c  Waar en hoe zou je informatie zoeken voor je artikel? Schrijf op.

Bijvoorbeeld: Ik zou het aan de bedrijfsleider van de  
supermarkt vragen. 

Schrijf je antwoorden op de vragen 9, 10 en 11 op een apart blaadje.

 9 Hamsteren heeft niet alleen nadelen.
a Waarom is het voor supermarkten ook gunstig als klanten hamsteren? 

Bedenk twee redenen.

b Stel, je favoriete shampoo is deze week in de reclame. Je krijgt de tweede 
fles gratis. Je koopt meteen tien flessen. Ben je dan aan het hamsteren? 
Waarom wel of niet?

 10 Stel, je mag voor de schoolkrant een aantal vakkenvullers interviewen. 
Jouw artikel moet kinderen laat zien wat er leuk en minder leuk is aan 
vakken vullen. Bedenk drie vragen die je tijdens de interviews kunt stellen.

 11 Stel, jij bent de baas van een supermarkt.
a Hoe zou jij ervoor zorgen dat je klanten niet gaan hamsteren?  

Bedenk drie manieren.

b Werk een van die manieren uit in een poster. Zorg ervoor dat alle klanten 
jouw poster meteen begrijpen.

Wat heb je geleerd?

Deze les ging over het leesdoel: iets willen weten of leren. Je zoekt een tekst die 
past bij dit leesdoel: een informatieve tekst. Je hebt ook geleerd dat leesdoelen 
en tekstsoorten soms door elkaar lopen.


