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Inleiding
In dit Citotoets Oefenboek (deel 2 van een serie) van  
Junior Einstein kan op een goede en verantwoorde 
manier geoefend worden voor het onderdeel Begrijpend 
lezen van het leerlingsvolgstysteem (LVS) van het Cito. 
Met gevarieerde tekstsoorten en opgavevormen worden 
de vaardigheden op het gebied van Begrijpend lezen 
inzichtelijk. 
 
Begrijpen wat je leest, is de essentie van lezen en daarmee 
een van de belangrijkste vaardigheden die leerlingen  
moeten ontwikkelen op school. Begrijpend lezen is een 
cognitief proces, waarbij de lezer steeds schakelt tussen de 
informatie uit de tekst en zijn eigen kennis over dat onder-
werp. Terwijl de lezer de tekst leest, maakt hij een mentale 
voorstelling van de tekst, waarin de informatie en de eigen 
kennis geïntegreerd zijn. 

Om een tekst goed begrijpend te kunnen lezen, is het 
belangrijk dat je het technisch lezen onder de knie hebt, 
dat je beschikt over een goede woordenschat en dat je 
enige ‘kennis van de wereld’ hebt. Het is niet zo dat deze 
vaardigheden automatisch leiden tot een goede beheersing 
van begrijpend lezen. Het oefenen van begrijpend lezen is 
dus zeer belangrijk. Door veel te oefenen ontstaan er een 
actieve leeshouding, een uitbreiding van de taalvaardig-
heid en een opbouw van de algemene kennis. Hierdoor 
kunnen kinderen steeds langere en moeilijkere teksten aan, 
die ze ook op een steeds hoger niveau kunnen verwerken. 
Het is belangrijk dat er ruimte is voor verschillende soor-
ten teksten met een verschillende moeilijkheidsgraad. Het 
oefenen op eigen niveau zorgt voor succeservaringen, wat 
leidt tot meer leesplezier. Het is dus van groot belang om te 
blijven oefenen met begrijpend lezen. 

De LVS-toetsen van het Cito toetsen hoe een leerling er op 
dat moment voor staat en in welke vakken een leerling nog 
extra bijgespijkerd moet worden. De toets Begrijpend
lezen toetst de belangrijkste leesvaardigheid: het begrijpen 
van een tekst. De behaalde resultaten geven een beeld van 
het niveau van een leerling. Aan de hand van de behaalde 
resultaten kan gekeken worden op welke leergebieden nog 
extra aandacht nodig is.

Het type teksten dat in het leerlingvolgsysteem wordt 
aangeboden, komt in dit Oefenboek uitgebreid aan bod. 
De vraagstelling is afgestemd op die van het Cito.  
Begrijpend lezen valt onder het verplichte onderdeel Taal.

Het onderdeel Taal bestaat uit verschillende domeinen met 
subdomeinen.

Onderdeel Domein Subdomein

Taal Lezen Begrijpend lezen
Interpreteren
Samenvatten 
Opzoeken

Woordenschat
Schrijven
Taalverzorging Spelling: 

• werkwoorden
• niet-werkwoorden

 
 

Onderdeel Taal

Lezen
Tijdens het leesproces wordt er betekenis gegeven aan een 
geschreven tekst. De lezer kan dit leesproces inzetten in 
verschillende situaties, bijvoorbeeld om instructies op te 
volgen, om zichzelf te vermaken, om nieuwe informatie te 
verkrijgen, om studieteksten te onthouden of om informa-
tie op te zoeken.  

Begrijpend lezen
Bij Begrijpend lezen gaat het om het verwerken van infor-
matie in een tekst. De lezer kan zich een goede voorstelling   
maken van een tekst. Daarbij kan de lezer relaties leggen 
tussen tekstdelen, maar ook relaties leggen tussen een 
tekst en de eigen kennis.  

Het leerlingvolgsysteem biedt verschillende soorten 
teksten aan. Deze kunnen informatief (de schrijver geeft 
feitelijke informatie), betogend (de schrijver geeft naast 
feitelijke informatie ook zijn eigen mening en opvatting), in-
structief (de schrijver legt uit hoe je een bepaalde handeling 
moet verrichten) of fictief (de schrijver wil de lezer plezier 
laten beleven met een verzonnen verhaal) zijn.  
 
De opgaven richten zich op verbanden tussen zinnen,  
relaties tussen tekstgedeelten en specifieke inhouden in 
een tekst, zoals de hoofdgedachte, het thema en het doel.

Interpreteren 
Bij Interpreteren kan de lezer informatie uit een tekst in 
verband brengen met wat hij al weet. Denk hierbij aan het 
invullen van weggelaten woorden in een ‘gatentekst’. 
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Samenvatten
Bij Samenvatten gaat het om het begrijpen van de infor-
matie in een tekst en het toepassen van die informatie. 
Wat zijn de hoofd- en bijzaken? De informatie van een tekst 
moet opgeslagen worden, om deze op een ander moment 
weer toe te passen. Bijvoorbeeld bij het maken van een 
proefwerk of een werkstuk. Ook kan een tekst omgezet 
worden in een verkorte tekst of in een schema of tabel.  
 
De opgaven richten zich op de bruikbaarheid van een tekst, 
het plaatsen van een passende titel, het in- of aanvullen 
van een schema of het selecteren van het meest geschikte 
schema dat past bij een tekst. 

Opzoeken 
Bij het opzoeken van informatie gaat het om het opsporen 
van specifieke informatie in verschillende bronnen. Denk 
hierbij aan het opsporen van informatie uit een krant,  
tv-gids, reisgids, telefoongids, woordenboek of informatie 
op een website. De lezer zal soms heel grondig moeten 
lezen, maar soms ook vooral scannend.  
 
De opgaven richten zich op het kiezen van een geschikte 
informatiebron, het kiezen van de juiste ingang tot een 
informatiebron, het selecteren van trefwoorden en  
zoekvragen en het hanteren van specifieke informatiebron-
nen. Hoe zoek je in een woordenboek? Hoe zoek je op een 
website?

Woordenschat
Woorden en hun betekenis staan centraal bij het lezen, 
schrijven, luisteren of spreken. Bij Woordenschat gaat het 
om het kennen van de betekenis van woorden en woord-
groepen. De opgaven richten zich op de betekenis van 
woorden in zinnen of de betekenis van woorden op zichzelf. 
Ook kan gevraagd worden naar een synoniem van een 
gegeven woord.
 
Schrijven
Het onderdeel Schrijven richt zich op teksten, waarin fou-
ten zijn gemaakt door de schrijver. Die ‘fouten’ zijn blijven 
staan. In de opgaven draait het juist om die gemaakte 
fouten. Het gaat hier om fouten die betrekking hebben op 
de inhoud of passendheid van een tekst. De schrijver geeft 
vage, overbodige of onvoldoende informatie; de schrijver 
spreekt zichzelf tegen en houdt zich niet aan de feiten; de 
schrijver heeft de relaties tussen en binnen de zinnen niet 
juist beschreven of de schrijver stemt zijn tekst niet af op de 
lezer, door gebruik te maken van woorden of zinnen die te 
gecompliceerd zijn voor de lezer.

Taalverzorging 
Bij Spelling gaat het om de schrijfwijze van woorden. Deze 
richt zich op de werkwoorden en de niet-werkwoorden. In 
een tekst moet een leerling bijvoorbeeld het fout gespelde 
werkwoord kunnen herkennen of juist de goed gespelde 
woorden.

Dit boek is een deel van een serie Oefenboeken. Alle boeken 
samen vormen een gedegen voorbereiding op de toetsen 
van het leerlingvolgsysteem van het Cito. Wil je méér oefenen 
dan wat de Oefenboeken je bieden, dan heeft Junior Einstein 
ook een uitgebreide online oefen- en leeromgeving. Je vindt 
deze op onze website www.junioreinstein.nl.

Inleiding

Méér oefenen
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Het regende zachtjes. Een koude wind blies de 
blaadjes van de bomen. Bruin, rood en soms nog een
klein beetje groen. Tussen de bladeren zat Eekhoorn.
Tranen liepen over zijn wangen. Zijn voetjes deden
pijn. Zijn hoofd tolde en hij had honger.

Vanochtend was hij wakker geworden met een lege
maag. Hij besloot een lekker beukennootje te gaan
halen. In de zomer had hij een grote voorraad
verstopt bij een grote eikenboom. Hij gaapte, rekte
zich uit en ging op weg.
 
Hij wist precies de weg. Twaalf stappen vooruit.
Bij de bramenstruik rechtsaf en dan voorbij de holle
boom. Maar wat was dat? Hier stond geen eikenboom!
Hij probeerde het nog eens. Mis. En nog eens.
Weer niet. Hij keek om zich heen en schrok. Hij wist
nu helemaal niet meer waar hij was.
 
‘Wat is er?’, hoorde hij achter zich. Het was Uil.
‘Ik ben verdwaald’, snikte Eekhoorn.
‘Stil maar, ik help je wel’, zei Uil. 
‘Ik kan heel goed zoeken. Klim maar op mijn rug.’
Eekhoorn snoot zijn neus in zijn pluimstaart en klom
op Uils rug. Die vloog van de ene eikenboom naar de
andere. Tot ze de goede gevonden hadden. Snel groef
Eekhoorn twee nootjes op: een voor hem en een voor
Uil. ‘Dank je wel lieve Uil!’

Opgave 1
In welk seizoen speelt dit verhaal zich af?

 £ In de winter
 £ In de herfst
 £ In de zomer
 £ In de lente

Opgave 2
Lees: Zijn hoofd...had honger. (regel 5)
Wat bedoelt de schrijver met: Zijn hoofd tolde?

 £ Dat Eekhoorn met zijn hoofd draaide
 £ Dat Eekhoorns hoofd pijn deed
 £ Dat Eekhoorn een beetje in de war was
 £ Dat Eekhoorn met een tol speelde

Opgave 3
Welke weg neemt Eekhoorn om bij zijn voorraad te komen?

 £ Vooruit en naar rechts
 £ Vooruit, rechtsaf en linksaf
 £ Achteruit en naar rechts
 £ Achteruit, rechtsaf en linksaf

Opgave 4
Zet de alinea's op volgorde van de tijd. 
Begin met wat het eerste gebeurde, eindig met het laatste.

 £ 2 - 3 - 1 - 4
 £ 3 - 4 - 1 - 2
 £ 1 - 2 - 3 - 4
 £ 2 - 3 - 4 - 1

Opgave 5
Hoe weet je dat Eekhoorn huilde?
Kies het antwoord dat niet goed is.

 £ Hij snikte.
 £ Er liepen tranen over zijn wangen.
 £ Hij schrok.
 £ Hij snoot zijn neus.

Eekhoorn is verdwaald
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