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Herstellen

Wat ga je leren?

Je kunt straks:
• bijwoorden herkennen in de tekst
• uitleggen waarom het herkennen van bijwoorden belangrijk is bij het lezen

Wat ga je doen?

Je gaat straks twee teksten lezen over boeken lezen. Lees de uitleg hierna en 
lees de teksten. Maak dan de vragen.

Wat moet je weten?

Snap je een zin of een stukje tekst niet? Dan weet je dat je op zoek kunt 
gaan naar de verwijswoorden. Verwijswoorden helpen je stukken tekst aan 
elkaar te koppelen.

Je kunt ook kijken naar de bijwoorden. Als je de bijwoorden herkent in de tekst, 
kunnen ze je helpen de tekst beter te snappen. Ze geven bijvoorbeeld een 
tijdstip aan, een plaats of de manier waarop iets gebeurt. 
Er zijn ook vragende bijwoorden. Die kunnen bijvoorbeeld vragen naar een 
tijdstip, een plaats, een reden of de manier waarop iets gebeurt.
Voorbeelden van bijwoorden zijn:
• plaats: er, hier, daar, waar, ergens, nergens
• tijd: gisteren, overmorgen, toen, eerst, dan, daarna, straks
• manier waarop iets gebeurt: daarmee, hierdoor, zo
• vragend: wanneer, waar, waarom, hoe, waarheen, hoezo

Voorbeelden
Mijn oom geeft een feestje. We gaan erheen.  (erheen = naar het feestje)
We eten taart en daarna gaan we roeien.   (daarna = na het taart eten)

Soms zijn de bijwoorden gesplitst.

Voorbeelden
Zie je dit kastje? Zet de boeken hier maar in.       (hierin)
Mijn oom geeft een feestje. We gaan er waarschijnlijk heen.  (erheen)

Moeilijke woorden

de docent  = de leraar of lerares
lukraak   = iets zomaar doen, zonder erbij na te denken
de passage = een stukje tekst
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1 De rechten van de lezer

Er was eens ... een docent in Frankrijk, Daniel Pennac. Hij gaf Franse 
les op een middelbare school. Daar ontdekte hij dat leerlingen weinig lol 
hadden in lezen. Volgens hem kwam dat doordat de leerlingen te veel 
oninteressante boeken móésten lezen. Dat kon niet, vond hij. Alle lezers 
hebben rechten. Hij zette ze voor ons op een rijtje. Veel leesplezier!

1. Het recht om niet te lezen.
 Heb je even geen zin om te lezen? Nou, dan doe je het lekker niet. 
2. Het recht om bladzijdes over te slaan.
 Gaaap! Een saai stukje in een boek? Sla het over! 
3. Het recht om een boek niet uit te lezen.
 Vind je het boek waar je in bent begonnen echt te moeilijk, stom of wat 
 dan ook? Leg het snel weg. Er zijn genoeg boeken die je wél wil uitlezen!
4. Het recht om een boek meer dan één keer te lezen.
 Hé, nu al uit? Lees het boek zo vaak als je wil.
5. Het recht om zelf te kiezen wat je leest.
 Gisteren een stripboek, straks een spannend verhaal en 
 morgen een grappig gedichtje? Prima, jij mag kiezen!
6. Het recht om te ontsnappen aan de werkelijkheid.
 Tijdens het lezen mag je alles en iedereen om je heen even vergeten. 
 Leef mee met de personages, doe alsof jij de hoofdpersoon bent, reis de 
 wereld rond en beleef de avonturen. Nou ja, in je hoofd dan toch.
7. Het recht om waar-dan-ook te lezen.
 Op de trampoline, in bed, onder de keukentafel, in een boom ... 
 Waar wil je lezen? Jij bepaalt! Zo kies jij je eigen fijne leesplek. 
8. Het recht om lukraak door een boek te bladeren.
 Een regel hier, een passage daar. Je mág gewoon lekker neuzen in een 
 boek. Duik er helemaal in of blader er alleen even door. Alles mag!
9. Het recht om hardop te lezen.
 Wil je zingend, roepend of fluisterend een boek lezen? Of wil je alle 
 stemmen en geluiden nadoen die erin staan? Doen!
10. Het recht om te zwijgen. 
 Wil je iedereen vertellen over een verhaal dat je hebt gelezen? Of hou je 
 het liever helemaal voor jezelf? Dat mag natuurlijk ook.

2 Leuker lezen met een challenge

Beetje uitgelezen? Bedenk je eigen leeschallenge. 
Daarmee maak je lezen nog leuker.

Hoe doe je het?
- Teken een vierkant van 15 bij 15 centimeter.
- Zet er daarna om de vijf centimeter een lijn in.
- Je hebt nu negen ‘bingo-vakjes’.
- Verzin voor elk vakje een leuke opdracht. 
  Denk bijvoorbeeld aan: lees vijf bladzijden terwijl je op je hoofd staat. 
  Of: lees een boek met een rode kaft. Of: Lees een gedicht over de lente.
- Deel je challenge met vrienden en familie. Wie heeft als eerste de kaart vol?
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Maak de vragen

1 Lees in tekst 1 de eerste, vetgedrukte alinea.
a Welk bijwoord zie je in regel 4? Markeer het in de tekst.

b Kijk naar het bijwoord dat je hebt gemarkeerd. Dit is een bijwoord van 
plaats. Wat bedoelt de schrijver met dit bijwoord? Kruis aan.

■  Franse les    ■■  op een middelbare school
■  in lezen    ■  op een rijtje

2 Lees in tekst 1 recht 1. (r. 9 en 10)
a In regel 10 lees je het bijwoord dan. Wat geeft dit bijwoord aan? 
 Markeer het goede antwoord

een plaats / een tijdstip / de manier waarop iets gebeurt

b Wat bedoelt de schrijver met het bijwoord? Vul in.

Het moment waarop je even geen zin hebt om te lezen. 

3 Lees in tekst 1 recht 3. (r. 13 t/m 15)
a Lees: Vind ... ook? (r. 14 en 15) In deze zin staat een gesplitst bijwoord. 

Welk bijwoord? Schrijf op.

waarin   
b Wat bedoelt de schrijver met dit bijwoord? Vul in.

in het boek  

4 Lees in tekst 1 recht 5 (r. 18 t/m 20).
a In regel 19 en 20 lees je drie bijwoorden. Markeer ze in de tekst. 

b Wat geven deze drie bijwoorden aan? Markeer het goede antwoord.

een plaats / een tijdstip / de manier waarop iets gebeurt

5 Lees in tekst 1 recht 7. (r. 25 t/m 27)
a  Welk vragend bijwoord zie je in regel 27? Schrijf op.

Waar   
b Waar vraag je met dit bijwoord naar? Markeer het goede antwoord.

Met dit bijwoord vraag je naar een plaats / een reden / een tijdstip.

c In regel 27 zie je het bijwoord Zo. Wat geeft dit bijwoord aan? 
Markeer het goede antwoord.

een plaats / een tijdstip / de manier waarop iets gebeurt

6 Lees in tekst 1 recht 8. (r. 28 t/m 30)
Lees: Duik ... door. (r. 30) In deze zin zie je twee gesplitste bijwoorden. 
Vul de bijwoorden in. Schrijf erbij wat de schrijver ermee bedoelt.

het hele bijwoord     wat de schrijver ermee bedoelt

erin    = in het boek 
erdoor   = door het boek 
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7 Lees tekst 2.
a Lees regel 3 en 4. Welk woord is een bijwoord dat de manier aangeeft 

waarop iets gebeurt? Kruis aan.

■  beetje  ■■  daarmee  ■  eigen    ■  nog

b Lees regel 8. Welk bijwoord van tijd zie je? Markeer het in de tekst.

c Lees regel 8 nog eens. Welk gesplitst bijwoord van plaats zie je? Schrijf op.

 erin      
d Hieronder staat wat de schrijver bedoelt met de bijwoorden uit vraag 7a, 

7b en 7c. Vul die bijwoorden in op de goede plek.

erin    = in het vierkant

daarmee   = met je eigen leeschallenge

daarna   = na het tekenen van een vierkant

8 Lees tekst 2 nog eens.
a Welk vragend bijwoord zie je in regel 6? Schrijf op.

Hoe   
b Waar vraag je met het bijwoord van vraag 8a naar? Kruis aan.

■■  naar de manier waarop iets gebeurt ■  naar een reden
■  naar een plaats    ■  naar een tijdstip

Maak de vragen 9, 10 en 11 op een apart blaadje.

 9 Kijk nog eens naar de rechten van de lezer.
a Welk recht vind jij het belangrijkst? En welk recht het minst belangrijk? 

Geef aan waarom je dat vindt. 

b Bedenk zelf nog een recht van de lezer. Leg je recht kort uit. 

 10 Denk aan een boek dat je zelf aan het lezen bent. 
Welke rechten wil je voor dat boek gebruiken? Staan er bijvoorbeeld saaie 
stukken in die je wil overslaan? Of zou je het boek wel hardop willen lezen?
Kies minimaal drie rechten en beschrijf voor jouw boek hoe je die rechten 
wil gebruiken. Gebruik in je antwoord bijwoorden van plaats, van tijd of 
over de manier waarop iets gebeurt.

 11 In tekst 2 staat hoe je een leeschallenge maakt.
a Lijkt het jou leuk om zo’n leeschallenge te doen? Waarom wel of niet? 

Bedenk twee redenen.

b Maak een eigen leeschallenge. Je mag tekst 2 als voorbeeld gebruiken, 
maar je mag ook iets anders bedenken. Deel je challenge met vrienden en 
familie. Vinden zij het ook een leuke challenge? Doe hem dan samen!

Wat heb je geleerd?

Deze les ging over bijwoorden. Begrijp je de tekst niet meer? Ga dan op zoek 
naar bijwoorden. Ze helpen je de tekst beter te snappen.


