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Hoe vat ik samen?

Wat ga je leren?

Je kunt straks:
• vertellen wat de hoofdgedachte is
• de hoofdgedachte in de tekst vinden
• uitleggen hoe je de hoofdgedachte kunt gebruiken als je een
    samenvatting maakt

Wat ga je doen?

Je gaat een tekst lezen over pindakaas. Lees de uitleg hierna en lees de 
tekst. Maak dan de vragen.

Wat moet je weten?

Je weet dat je een samenvatting kunt maken door kernwoorden en 
kernzinnen in de tekst te markeren. In een samenvatting staan alleen de 
belangrijkste dingen.

De meeste teksten hebben een hoofdgedachte. De hoofdgedachte is 
een zin waarin de schrijver het allerbelangrijkste uit zijn tekst vertelt.
Als je de hoofdgedachte van de tekst weet, kun je die gebruiken bij je 
samenvatting.

Vraag je af: wat wil de schrijver mij precies vertellen in deze tekst?
Het antwoord op deze vraag is de hoofdgedachte.

Voorbeelden
• Hoofdgedachte uit de folder van de schoenenwinkel:
    Bij ons koop je goede schoenen en krijg je een glimlach er gratis bij.
• Hoofdgedachte uit een verhaal over de Romeinen:
    De Romeinen waren een slim, sluw en wreed volk.
• Hoofdgedachte uit een stuk in de krant over haaien:
    De grootste haaien zijn het minst gevaarlijk.

Soms staat de hoofdgedachte precies in de tekst. Soms schrijf je hem 
op in je eigen woorden.

Moeilijke woorden

de pasta  = een dikke, smeerbare massa
het beleg  = wat je op je brood doet
de karamel = gebrande suiker. Van karamel kun je snoepjes maken.
de reserve  = iets dat je bewaart om te gebruiken als je het nodig hebt
het blaasje = een bobbeltje met vocht erin
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Gezond of niet?

Op 24 januari is het Pindakaasdag.
Een dag om eens extra veel pindakaas
te eten. Heb jij daar al zin in? Let dan 
wel even op. Pindakaas kan heel 
gezond zijn, maar dat is niet altijd zo.

Pinda’s
Pindakaas wordt gemaakt van pinda’s. Die worden geroosterd en 
fijngemalen. Zo krijg je een lekkere pasta. Maar wacht eens even!  
Zit er dan geen kaas in pindakaas? Nee, totaal niet. Eigenlijk zou je 
het beleg dus beter pindapasta kunnen noemen. Of pindaboter.  
Maar in Nederland mag je iets alleen boter noemen als er echte 
roomboter in zit. Helaas, pindakaas!

Heel vet
Eet jij weleens een handje pinda’s? Dan weet
je vast wel dat pinda’s heel vet zijn. Nu denk 
je misschien: vet is slecht. Maar dat is niet 
altijd zo. Je hebt namelijk twee verschillende 
soorten vetten. Gezonde en ongezonde. Je lijf heeft de gezonde soort 
hard nodig. In pinda’s zitten veel gezonde vetten.

Zout en suiker
Oké. Pindakaas is dus best gezond. Maar let op: in veel soorten 
pindakaas zit extra suiker of zout. Er bestaan ook soorten met karamel 
of chocola. Kijk dus even goed welke soort pindakaas je eet. 
Pindakaas is alleen gezond als er echt alleen pinda’s in zitten.

Niet te veel
Ook voor gezonde dingen geldt: eet er niet te veel van. 
Je hebt per dag namelijk maar een klein beetje gezonde 
vetten nodig. Als je een boterham met pindakaas eet, 
krijg je daar al een groot deel van binnen. Eet je meer 
vetten dan je nodig hebt? Dan slaat je lijf ze op, als 
reserve. Maar ja, grote kans dat je de volgende dag 
wéér genoeg vetten binnen krijgt. Dan groeit de reserve. 
Dat is niet goed voor je!

Allergie
Ben je allergisch voor pinda’s? Dan is pindakaas helemaal niet gezond. 
Een allergie voor pinda’s kan heel vervelend zijn. Je kunt blaasjes 
krijgen in je mond, of tranende ogen. Voor sommige mensen kunnen 
pinda’s zelfs levensgevaarlijk zijn. Zij krijgen het benauwd na het 
eten van pinda’s. Ze moeten snel naar het ziekenhuis. Wees altijd 
voorzichtig met pindakaas in de buurt van mensen met een allergie.
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Maak de vragen

1 Bekijk de tekst Gezond of niet?
a Bekijk de foto’s. Waar gaat de tekst over? Vul in.

De tekst gaat over pindakaas.      
b Lees de titel en de kopjes. Wat is het belangrijkste dat de schrijver 

jou wil vertellen, denk je? Kruis aan.

■  Je kunt allergisch zijn voor pindakaas.
■  Pindakaas wordt gemaakt van pinda's.  
■  Pindakaas is heel vet.
■■  Pindakaas is niet altijd even gezond.

2 Lees de eerste, vetgedrukte alinea.
a In deze alinea vertelt de schrijver precies wat de hoofdgedachte van

de tekst is. Wat is de hoofdgedachte? Markeer hem in de tekst.

b Kijk naar je antwoord bij 1b. Lijkt de hoofdgedachte van de schrijver 
op wat je had aangekruist? Markeer de goede antwoorden.

Ja / Nee, want er staat ongeveer hetzelfde / iets heel anders.

3 Lees de alinea Pinda’s. 
a Lees: Zit er ... kunnen noemen. (regel 12 en 13) In deze zinnen

staan woorden vetgedrukt. Wat zijn dit voor woorden? Kruis aan.

■  Dit is een grapje van de schrijver.
■■  Dit zijn de kernwoorden van de alinea.
■  Dit zijn nog drie kernzinnen.
■  Dit zijn tips voor kinderen die zelf pindakaas willen maken.

b Maak een zin met de kernwoorden. Vul in.

Er zit geen kaas  in pindakaas.

Je zou het beleg beter pindapasta  kunnen noemen.

c Wat is de kernzin van deze alinea? Markeer hem in de tekst.

4 Lees de alinea Heel vet. 
a Lees de eerste zin van de alinea. Is dit de kernzin? Markeer de 

goede antwoorden.
 

Dit is wel / niet de kernzin, want er staat veel / geen informatie in.

b Markeer de kernzin van deze alinea in de tekst. 

5 Lees de alinea Zout en suiker.
a Wat is de kernzin van deze alinea? Markeer hem in de tekst.

b Maak een zin met de kernwoorden uit deze alinea. Vul in. 

Let goed op welke soort pindakaas  je eet.
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6 Lees de alinea Niet te veel.
a Wat is de kernzin van deze alinea? Markeer hem in de tekst.

b Lees: Eet je ... voor je! (regel 35 t/m 39) Wat staat er in deze zinnen? 
Kruis aan.

■  Dit is de mening van de schrijver. 
■  Dit is de samenvatting van deze alinea.
■■  Dit is uitleg bij de kernzin.
■  Dit zijn kernwoorden.

7 Lees de alinea Allergie. 
a Wat is de kernzin van deze alinea? Markeer hem in de tekst.

b Wat zijn de kernwoorden van deze alinea? Kruis aan.

■  allergisch, blaasjes
■  allergisch, levensgevaarlijk
■  blaasjes, vervelend
■■  vervelend, levensgevaarlijk

c Maak een zin met de kernwoorden. Vul in.

Een allergie voor pinda’s kan vervelend  zijn.

Voor sommige mensen zijn pinda’s levensgevaarlijk. 

Maak de vragen 8, 9 en 10 op een apart blaadje.

 8 Maak een samenvatting van de tekst. 
a Doe het zo:

- Schrijf de titel van de tekst op.
- Schrijf de hoofdgedachte van de tekst op. Zie vraag 2a. 
- Schrijf van elke alinea de kernzin op. Zie 3c, 4b, 5a, 6a en 7a. 

b Kijk naar de kernwoorden bij 3b, 5b en 7c. Wat kun je er nog bij
schrijven in je samenvatting? Schrijf dat erbij in een andere kleur.

 9 Maak een reclame voor je eigen pindakaas.
Bedenk eerst wat er in je pindakaas zit. Alleen pinda’s, of meer? 
Bedenk daarna wat de hoofdgedachte is van je reclame. Schrijf tot 
slot je reclame op een apart vel. Teken of plak er plaatjes bij.

 10 Stel, je bent allergisch voor pinda’s.
Je wilt graag een broodbeleg maken dat net zo smeerbaar is als 
pindakaas. Met welke ingrediënten zou jij gaan experimenteren?

Wat heb je geleerd?

Je hebt in deze les geleerd hoe je de hoofdgedachte kunt vinden in een 
tekst. Je stelt de vraag: wat wil de schrijver mij vertellen? Het antwoord is 
de hoofdgedachte. Die kun je gebruiken bij je samenvatting.
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Voorbeeldsamenvatting

 8 Maak een samenvatting van de tekst. 
a Doe het zo:

- Schrijf de titel van de tekst op.
- Schrijf de hoofdgedachte van de tekst op. Zie vraag 2a.
- Schrijf van elke alinea de kernzin op. Zie 3c, 4b, 5a, 6a en 7a.

b Kijk naar de kernwoorden bij 3b, 5b en 7c. Wat kun je er nog bij
schrijven in je samenvatting? Schrijf dat erbij in een andere kleur.

Gezond of niet?
Pindakaas kan heel gezond zijn, maar dat is niet 
altijd zo. Pindakaas wordt gemaakt van pinda’s.
Er zit geen kaas in pindakaas. Je zou het beleg
beter pindapasta kunnen noemen. In pinda’s zitten 
veel gezonde vetten. Pindakaas is alleen gezond als 
er echt alleen pinda’s in zitten. Let goed op welke
soort pindakaas je eet. Ook voor gezonde dingen 
geldt: eet er niet te veel van. Wees altijd voorzichtig 
met pindakaas in de buurt van mensen met een 
allergie. Een allergie voor pinda’s kan vervelend zijn.
Voor sommige mensen zijn pinda’s levensgevaarlijk.

❮ 1 / 1 ❯© MALMBERG | LEESLINK, NIVEAU 2




