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Inleiding
Met dit Begrijpend lezen Oefenboek groep 6 (deel 2 van 
een serie) kunnen kinderen op een goede en verant-
woorde manier hun vaardigheden voor begrijpend lezen 
verder ontwikkelen.

Begrijpen wat je leest, is de essentie van lezen en leren. 
Het is 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 te begrijpen, is het belangrijk dat de 
lezer het technisch lezen onder de knie heeft, beschikt over 
een goede woordenschat en enige kennis van de wereld 
heeft. 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 ontstaat er een actieve leeshouding 
en worden de taalvaardigheid en algemene ontwikkeling 
uitgebreid. Hierdoor kunnen kinderen steeds langere en 
moeilijkere teksten op een hoger niveau verwerken. Het is 
belangrijk dat er ruimte is voor verschillende soorten tek-
sten met een variatie in moeilijkheidsgraad. Het oefenen op 
het eigen niveau zorgt voor succeservaringen, wat leidt tot 
meer leesplezier. Het is dus van groot belang om te blijven 
oefenen met begrijpend lezen. 
 

Werken vanuit doelen

Bij begrijpend lezen gaat het om het verwerken van infor-
matie in een tekst. Om richting te geven aan deze verwer-
king wordt er gewerkt vanuit doelen. Met behulp van de 
leesstrategieën kunnen deze doelen beheerst worden. 

Bij de teksten in dit Oefenboek wordt uitgegaan van gemid-
deld twee hoofddoelen per tekst. Deze doelen sluiten aan 
bij het type tekst. De vragen die na het lezen van een tekst 
gesteld worden, hebben betrekking op deze doelen. 

Leesstrategieën

Je mag er niet zomaar van uitgaan dat kinderen een tekst 
kunnen lezen, deze begrijpen en daar achteraf wat vragen 
over kunnen beantwoorden. Het is belangrijk dat het be-
grijpend lezen al voor het daadwerkelijke lezen begint. Ook 
tijdens het lezen zijn kinderen met allerlei processen bezig 
om een tekst beter te begrijpen. Doordat er allerlei gedach-
ten worden gevormd over wat ze lezen, geven ze betekenis 

aan een tekst. Het beantwoorden van de vragen na het 
lezen is dus maar een deel van het totale begrijpend lezen.

Om een tekst beter te begrijpen, kun je gebruikmaken van 
verschillende leesstrategieën. Zo’n leesstrategie is een 
hulpmiddel en geen leesdoel. Om het leerbaar en hanteer-
baar te houden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk 
leesstrategieën worden aangeboden. Hierdoor kunnen de
strategieën ook makkelijker toegepast worden bij bijvoor-
beeld zaakvakteksten. We hanteren daarom vier belangrij-
ke leesstrategieën:

1. Voorkennis activeren  
Hierbij legt de lezer verbanden tussen zijn eigen kennis 
en de nieuwe informatie. Doet iets in deze tekst mij den-
ken aan iets uit mijn eigen leven of iets wat ik al ken?

2. Voorspellen 
Voordat de lezer de tekst gaat lezen, voorspelt hij wat 
de inhoud zou kunnen zijn. Dit helpt de lezer om de 
tekst beter te begrijpen. Bij het voorspellen van de 
inhoud kijkt de lezer vooraf naar de afbeeldingen, de 
titel en de tussenkopjes, maar hij kan ook zijn eigen 
voorkennis inzetten. 

3. Visualiseren 
De lezer probeert de inhoud van de tekst te visualise-
ren. Hierbij maakt hij er als het ware een foto of een 
filmpje van in zijn hoofd. Hierdoor krijgt de tekst meer 
betekenis en kan hij zich beter inleven.

4. Vragen bedenken  
De lezer bedenkt zowel voor, tijdens als na het lezen 
vragen met betrekking tot de tekst. Hierdoor blijft de 
lezer gemotiveerd. Wat leer ik van deze tekst? Wat heb 
ik hieraan? Is er een stukje in de tekst waar ik een vraag 
bij heb? Wat vind ik verwarrend?

Deze leesstrategieën zijn algemeen inzetbaar bij allerlei 
soorten teksten en kunnen zowel voor, tijdens als na het 
lezen gebruikt worden. Daarnaast worden deze leesstra-
tegieën door goede lezers voortdurend en in samenhang 
gebruikt.

Verschillende soorten teksten

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  
informatie op te zoeken. 

In het dagelijks leven komen we voortdurend in aanraking 
met verschillende soorten teksten. Dit Oefenboek speelt 
hierop in door ook verschillende tekstsoorten aan te bie-
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den. Deze kunnen informatief (de schrijver geeft feitelijke 
informatie), betogend (de schrijver geeft naast feitelijke 
informatie ook zijn eigen mening of opvatting), instructief 
(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) of poëzie zijn. 

 

Opbouw oefeningen

De opgaven in dit Oefenboek zijn telkens op dezelfde wijze 
opgebouwd. Eerst wordt de voorkennis geactiveerd. Dit 
helpt kinderen bij het verwerken van de informatie in een 
tekst. Hierbij wordt allereerst de tekst kort ingeleid en de 
doelen staan vermeld. Dan volgt er een woordenschatop-
dracht, om tot een beter begrip van de tekst te komen. Na 
het activeren van de voorkennis volgt de tekst, die nauw-
keurig doorgelezen moet worden. De lezer krijgt als tip een 
leesvraag mee. Tot slot zijn er vragen over de tekst. 
 
De lezer zet tijdens het lezen drie stappen om een tekst 
beter te verwerken: 

1. Voor het lezen
Het activeren van de voorkennis door:
• het voorspellen van de inhoud van een tekst,
• de betekenis van woorden te achterhalen,
• de leesvraag te lezen.

2. Tijdens het lezen 
De informatie verwerken door:
• de betekenis van woorden te achterhalen,
• de tekst te lezen en te zoeken naar aanwijzingen om de 

leesvraag te kunnen beantwoorden.

3. Na het lezen
De informatie verwerken door:
• de voorspelling te controleren,
• de tekst samen te vatten,
• de vragen te beantwoorden,
• de leesvraag te beantwoorden.

Voorspellen
Iedere oefening start met de vragen ‘Wat zie je al?’ en ‘Wat 
weet je al?’, waardoor kinderen ertoe worden aangespoord 
hun voorkennis te activeren en te voorspellen waar de tekst 
over gaat. Door gebruik te maken van de titels, de tussen-
kopjes, de afbeeldingen en bijvoorbeeld opvallende woor-
den, kunnen kinderen nagaan wat ze al over het onderwerp 
weten, voordat ze de tekst hebben gelezen.

Woordenschat
Bij iedere oefening wordt aandacht besteed aan moeilijke 
woorden uit de tekst. Een goede woordenschat is essenti-
eel om een tekst te kunnen begrijpen. Door vooraf al aan-
dacht te besteden aan de moeilijke woorden in de tekst, 
worden kinderen geholpen de tekst beter te begrijpen.

De leesvraag
De leesvraag is een centrale vraag die aansluit bij de tekst. 
Dit kan een open vraag zijn om de lezer aan het denken te 
zetten, maar ook een gesloten vraag. Om deze leesvraag  
te beantwoorden zal de lezer zich dus steeds dingen moe-
ten afvragen tijdens het lezen. De leesvraag dwingt de lezer 
als het ware om de tekst nauwkeurig te lezen. 

De tekst
Na het activeren van de voorkennis volgt de tekst waar 
het in de oefening om draait. Dit zijn verschillende soor-
ten teksten: informatief, betogend, instructief, fictief of 
poëzie. Binnen de tekst wordt de lezer herinnerd aan de 
leesvraag, waardoor hij alert blijft tijdens het lezen. Mocht 
de lezer nog moeilijke woorden tegenkomen die niet vooraf 
zijn behandeld, dan kan hij de woordhulp op bladzijde 
8 gebruiken. Hierin staat stap voor stap uitgelegd hoe je 
achter de betekenis van een woord kunt komen. Wanneer 
de betekenis van de moeilijke woorden is achterhaald, is 
het verstandig om de tekst nogmaals te lezen. Dan wordt 
de tekst beter begrepen.

De vragen
Na het lezen volgen de vragen over de tekst. Deze  sluiten 
zoveel mogelijk aan bij de gestelde doelen. Iedere oefening 
sluit af met de beantwoording van de leesvraag.

Méér oefenen

Dit boek is het tweede deel van een set van drie. Alle boeken 
samen vormen een gedegen oefening in het begrijpend 
lezen. Wil je méér oefenen, dan biedt Junior Einstein ook 
een uitgebreide online oefen- en leeromgeving. Kijk op 
onze website www.junioreinstein.nl.

Inleiding
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Onderwerp en hoofdgedachte
Het onderwerp vertelt in één of enkele woorden waar de 
tekst over gaat. De hoofdgedachte vertelt kort waar de 
tekst over gaat, meestal in één of twee zinnen.

Onderwerp Vakantie

Hoofdgedachte Mensen gaan minder op vakantie naar 
het buitenland, maar boeken steeds 
vaker een vakantie in Nederland.

Details
Om een tekst te begrijpen heb je steun aan de belangrijkste 
woorden, de sleutelwoorden. Soms heb je meer informatie 
nodig om iets goed te kunnen begrijpen of om iets te weten 
te komen. Je gaat dan ook letten op details. Deze details 
geven je belangrijke informatie, bijvoorbeeld over hoe iets 
eruitziet of wat belangrijke kenmerken van iets zijn. Als je 
details uit een tekst of een alinea wilt halen, moet je de 
tekst of alinea heel precies lezen.

Hoofd- en bijpersonen
De belangrijkste persoon of personen in een tekst, noem 
je ook wel de hoofdpersoon of hoofdpersonen. Zij spelen 
een belangrijke rol in het verhaal of in de tekst en over hen 
kom je het meest te weten. Je weet bijvoorbeeld wat zij 
allemaal doen, hoe zij eruitzien, hoe zij zich voelen of wat 
belangrijke kenmerken of eigenschappen van hen zijn. Als 
er naast deze persoon of personen nog meer personen 
voorkomen in een tekst, over wie je maar weinig te weten 
komt, dan zijn dit bijpersonen. Zij maken wel deel uit van 
de tekst, maar zijn niet heel belangrijk.

Tekstdoelen
De schrijver van een tekst heeft vaak een doel met deze 
tekst. Dit doel kan per tekst verschillen. Een aantal 
belangrijke tekstdoelen wordt hieronder uitgelegd.

Informatie geven De schrijver geeft vooral feitelijke 
informatie over een onderwerp.

Instructie geven De schrijver geeft uitleg over hoe iets 
werkt of hoe je iets moet doen.

Overtuigen De schrijver probeert ervoor te zorgen 
dat jij dezelfde mening krijgt als hij.

Vermaken De schrijver probeert ervoor te zorgen 
dat je het leuk vindt om de tekst te 
lezen.

Oorzaak en gevolg 
Er gebeurt iets, dat noem je de oorzaak. Wat er daarna 
gebeurt, heet het gevolg. Zonder oorzaak is er geen gevolg. 
Let goed op de signaalwoorden waardoor, daardoor, 
hierdoor, doordat, zodat, omdat, vanwege en hoe komt het 
dat ... Die kondigen aan dat er een oorzaak met gevolg is. 
Deze signaalwoorden hoeven er niet altijd bij te staan!  

Luuk voelt zich geweldig. Hij heeft de 
zwemwedstrijd gewonnen.

Oorzaak Hij heeft de zwemwedstrijd gewonnen.

Gevolg Luuk voelt zich geweldig.

Tijdsvolgorde
Een tijdsvolgorde kan voorkomen in allerlei soorten 
teksten. Signaalwoorden kunnen je helpen bij het 
herkennen van de tijdsvolgorde. Bijvoorbeeld: jaartallen  
en woorden als eerst, dan en uiteindelijk.

Soms zijn de gebeurtenissen in een tekst in dezelfde 
volgorde beschreven als waarin ze voorkomen of zijn 
voorgekomen. Het kan ook dat gebeurtenissen in een 
andere volgorde worden verteld, dan ze zijn voorgekomen.
 
Signaalwoord van tijd
Een signaalwoord geeft een verband aan tussen alineaʼs 
of zinnen. Zoʼn woord geeft jou belangrijke informatie. 
Met een signaalwoord van tijd kan bijvoorbeeld een 
tijdsvolgorde worden aangegeven. Voorbeelden van 
signaalwoorden van tijd zijn: eerst, vervolgens, daarna, nu, 
dan, toen, ten slotte en uiteindelijk.

Eerst deed ik mijn pyjama aan en vervolgens  
poetste ik mijn tanden. Daarna stapte ik in bed  
en uiteindelijk viel ik in slaap.

Dankzij de signaalwoorden eerst, vervolgens, daarna en 
uiteindelijk, weet je in welke volgorde iemand iets gedaan 
heeft.

Uitleg van de hoofddoelen

 Uitleg van de hoofddoelen
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Overeenkomsten en verschillen
Als je informatie wilt vergelijken, kun je zowel 
overeenkomsten als verschillen tegenkomen. 
Een overeenkomst geeft aan dat er iets hetzelfde is. 
Een verschil geeft aan dat er iets anders is.

Overeenkomst Daan en Lotte hebben allebei blauwe 
ogen. 

Verschil Daan is een jongen. Lotte is een meisje.

Feit en mening
Iets wat zeker waar is, noem je een feit. Als iemand ergens 
iets van vindt, noem je dat een mening. Meningen kunnen 
van elkaar verschillen.

Tim: ʻIk ga vandaag naar Amsterdam, want dat  
        vind ik de leukste stad van Nederland.ʼ

 

Feit Ik ga vandaag naar Amsterdam.

Mening Dat vind ik de leukste stad van Nederland.

Letterlijk en figuurlijk taalgebruik
Als je iets zegt dat je ook precies zo bedoelt, dan is dit 
letterlijk taalgebruik. Bij figuurlijk taalgebruik zeg je iets 
wat je niet letterlijk zo bedoelt.

Letterlijk Mama kookt de aardappelen op het fornuis.

Figuurlijk De man kookt van woede.
(De man kookt niet echt, maar is heel erg boos.)

Verwijswoorden
Een verwijswoord is een woord dat verwijst naar een 
ander woord of een (deel van een) zin. Dat andere woord 
kan al genoemd zijn in de tekst of vlak na het verwijswoord 
nog genoemd worden. Verwijswoorden verwijzen naar 
mensen, dieren of dingen. Voorbeelden zijn: hij, zij, het, hen, 
hun, deze, die, dit, dat en wat.

Roos bakt een taart. Ze is benieuwd hoe het smaakt.

Het verwijswoord Ze verwijst hier naar Roos.
Het verwijswoord het verwijst hier naar een taart.

Woordbetekenis
Om een tekst goed te kunnen begrijpen, moet je de 
betekenis van woorden kennen. Soms staan er in een 
tekst moeilijke woorden waarvan je de betekenis (nog)  
niet kent. Er zijn verschillende manieren waarop je toch 
achter de betekenis van deze woorden kunt komen.  
Je kunt hiervoor de woordhulp op bladzijde 8 gebruiken. 
Dit geldt ook voor de betekenis van uitdrukkingen en 
gezegdes en figuurlijk taalgebruik.

Uitleg van de hoofddoelen 
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Woordhulp

Soms begrijp je een woord nog niet, maar wil je wel graag 
weten wat het woord betekent. Je kunt op verschillende 
manieren achter de betekenis van een woord komen.

Bekijk het woord 
Kijk naar het (moeilijke) woord. Soms ken je al een stukje 
van het woord. Dit kan je dan helpen om achter de 
betekenis van het hele woord te komen. 

Bijvoorbeeld het woord: multicultureel 
Ken jij al een stukje van dit woord?

Multi betekent: meer dan één, verschillende
Cultuur betekent: de gebruiken van een volk of land. 
Multicultureel betekent dus: met gebruiken van verschillende 
landen of volken.

Bekijk de afbeelding(en)
Kijk naar de afbeelding(en) bij de tekst. Heeft het woord 
misschien iets met de afbeelding(en) te maken? 

Soms heeft een afbeelding een onderschrift. Lees dit altijd. 
Het kan namelijk zijn dat hier het moeilijke woord ook 
wordt genoemd en dat je daardoor achter de betekenis 
komt.

Bijvoorbeeld het woord: telescoop

Lees terug of vooruit
Lees de zin voor de zin met het moeilijke woord of de zin na 
de zin met het moeilijke woord, want:

• daar wordt soms al uitgelegd wat het woord betekent,
• daar staat soms een woord dat ongeveer hetzelfde 

betekent,
• daar staat soms het tegenovergestelde woord. 

Bijvoorbeeld: Op zaterdagochtend werd de raket
gelanceerd. De raket steeg op en begon aan zijn reis
naar de maan.

Raadpleeg een bron
Weet je de betekenis van het moeilijke woord nog niet? 
Raadpleeg dan een bron! Je kunt bijvoorbeeld:

• de betekenis van het woord opzoeken in een 
woordenboek of op internet,

• de betekenis aan iemand vragen (bijvoorbeeld aan je 
broer of zus, je vader of moeder, je juf of meester of 
een klasgenoot).

Controleer
Heb je de betekenis gevonden? Lees dan de zin met het 
moeilijke woord opnieuw en controleer of je de zin nu beter 
begrijpt.

Joris kijkt door zijn telescoop naar de sterren.

Woordhulp
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Een kijkje in het leven van ...

Wat ga je lezen?
Je gaat enkele gebeurtenissen lezen die Veerle heeft 
meegemaakt op haar eerste schoolkamp. Deze 
gebeurtenissen heeft ze opgeschreven in haar dagboek. 
Dat dagboek neemt Veerle overal mee naartoe, zodat 
zoveel mogelijk herinneringen bewaard blijven.

In deze oefening leer je:
• zoeken naar oorzaak en gevolg,
• het verschil tussen een feit en een mening,
• herkennen in welke volgorde iets gebeurt.

Een kijkje in het leven van ...

Ken je deze woorden al?
Deze moeilijke woorden kom je tegen in de tekst: reling – hilarisch – herberg – automatisch – beseffen – wenken – excuses
Weet jij wat deze woorden betekenen? Verbind ze met de juiste zin. Je mag een woordenboek gebruiken.

Een groot huis waar je met meerdere mensen kunt blijven slapen. reling

Een ander woord voor sorry. hilarisch

Je ergens bewust van worden of iets goed begrijpen. herberg

Het hekwerk op een boot, dat ervoor zorgt dat je niet zomaar van de boot kunt vallen. automatisch

Iets wat heel erg grappig is. beseffen

Een gebaar waarmee je iemand vraagt naar je toe te komen. wenken

Iets wat vanzelf gaat. excuses

Wat zie je al?
Bekijk de afbeelding op deze bladzijde. 
Waaraan kun je zien dat het een dagboek is?

_________________________________________________

_________________________________________________

Waarom zit er altijd een slot op een dagboek?

_________________________________________________

_________________________________________________

Wat weet je al?
Wat weet jij al over een dagboek? Schrijf woorden op die 
hiermee te maken hebben of waar jijzelf aan denkt. 

Leesvraag
Wat was de belangrijkste gebeurtenis tijdens het schoolkamp van Veerle?

Dagboek
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Het dagboek van Veerle

29 juni 2016  - Schoolkamp!! -

De eerste dag van mijn eerste schoolkamp zit erop! Het was fantastisch! Dat belooft 
nog wat voor de komende dagen! Ik lig nu in mijn bed. We liggen met alle meisjes op een 
slaapzaal. De andere kinderen zijn net gaan slapen. Ik ben ook best moe, het is al 3 
uur 's nachts. Juul heeft de hele nacht griezelverhalen verteld. Iedereen vond het 
superspannend. Ik denk dat ik daardoor ook nog niet kan slapen. We moeten morgen wel 
al om 8 uur opstaan, maar ik MOET nog even opschrijven hoe deze dag was. Het was 
veel te leuk om het te vergeten. 

Vanmorgen zijn we om 9 uur met de bus vertrokken van school, naar Holwerd (een 
plaatsje in Friesland). Toen we in Holwerd waren, gingen we met de veerboot naar 
Ameland. Ik was al vaker met de veerboot geweest, maar mijn beste vriendin 
Maartje nog niet. Ze was een beetje zenuwachtig. Ik heb verhalen verteld om haar 
af te leiden en dat hielp. Na 20 minuten kon ze, net als ik, echt genieten van het 
uitzicht. 

Helaas was dit niet zo voor Cas. Normaal gesproken is hij de stoerste jongen van de 
klas, maar nu niet meer. Hij hing over de reling van de veerboot, want hij dacht dat hij 
moest overgeven. Gelukkig gebeurde dat niet. En Annabel, de grootste tut van de klas, 
had ook pech. De hilarische foto spreekt voor zich.

Na 45 minuten kwamen we aan op Ameland.
We hadden eerst een lunchpauze en gingen
daarna naar de herberg. Daar hebben we
onze bedden opgemaakt en toen mochten we
spelen op het veld bij de herberg. 's Avonds
gingen we lekker barbecueen en daarna hebben
we liedjes gezongen bij het kampvuur. De
meester had zijn gitaar meegenomen, waardoor
het nog gezelliger werd! Ik heb nu al zin in
morgenavond. Dat lijkt me de leukste avond
van het kamp. Er is dan namelijk een
griezeltocht! Maar nu moet ik echt gaan
slapen, want het is inmiddels al half 4! OEPS!

30 juni 2016

Brrr.... Ik ril nog steeds. Dit was absoluut de aller-, aller-, allerengste nacht uit
mijn hele leven. Laat ik beginnen bij het begin ...
We moesten ons vanavond allemaal verzamelen bij het kampvuur voor de
griezeltocht in het bos. Juf Lotte had alle kinderen ingedeeld in groepjes. 
Ik zat in het groepje bij Lizzy en bij Sep, YES!

- Schoolkamp!! -
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Ons groepje mocht pas als laatste vertrekken. Ik liep dicht bij Sep. Hij zou me wel 
beschermen als ik bang was. Het was echt superspannend. Ik had de hele weg 
kriebels in m'n buik, omdat ik wist dat er ieder moment iets zou kunnen gebeuren. In 
de verte hoorden we gehuil en gegil. Toen de mevrouw die met ons meeliep, zei dat we 
er bijna waren, verdwenen de kriebels langzaam uit m'n buik. Gelukkig! Ik denk dat Sep 
hetzelfde gevoel had, want hij zei met een opgeluchte stem dat hij de lampen van de 
herberg al kon zien. We dachten dus dat we er bijna waren, maar op dat moment 
hoorden we achter ons heel hard geschreeuw. WHAA!!! Uit de bosjes vloog een spook 
en het rende achter ons aan.

Het ging allemaal zo snel ... Ik weet nog dat ik de hand van Sep vastgreep en dat we 
samen ver het bos in renden. We gilden allebei. Opeens merkte ik dat Sep minder snel 
begon te rennen, waardoor ik ook automatisch langzamer ging lopen. Hij had achter zich 
gekeken en gezien dat het spook weg was. Nou, daar stonden we dan. Met z'n tweeen, 
midden in het bos. ALLEEN! Toen kwam alle spanning eruit. Ik begon heel hard te 
huilen. Sep sloeg een arm om me heen en probeerde me gerust te stellen, maar ik 
hoorde aan zijn stem dat hij ook bang was. Toen ik wat rustiger was geworden, besefte 
ik wat er aan de hand was. Ik stelde meteen voor om te gaan zoeken naar de 
herberg, maar dat vond Sep geen goed idee. Hij zei dat we beter op dezelfde plek 
konden blijven, voor als juf Lotte of meester Stephan zouden gaan zoeken. Sep ging op 
de grond zitten en wenkte dat ik naast hem moest komen zitten. Voor mijn gevoel 
hebben we daar uren gezeten. Sep deed echt zijn best om me gerust te stellen door 
allerlei leuke dingen te vertellen, maar ik kon alleen maar denken: stel dat niemand ons 
kan vinden? Stel dat we vannacht in het bos moeten slapen, wat dan?

Sep was nog steeds aan het vertellen, toen ik ineens in de verte mijn naam hoorde. 
Ik herkende de stem meteen, het was Maartje! Ik riep haar naam en de stem kwam 
steeds dichterbij. Ze was het echt. Maartje had ons gered! Ze was niet alleen, juf 
Lotte was er ook. Ik was nog nooit zo blij geweest. Gelukkig hadden ze ons gevonden. 
Maartje vertelde dat meester Stephan het spook was. Hij wilde een grapje uithalen, 
maar hij had nooit verwacht dat we zo zouden schrikken. 
Toen we weer bij de herberg waren, kwam meester Stephan meteen naar ons toe. Hij 
bood zijn excuses aan en gaf ons een lief briefje. 

Ik lig nu weer veilig in bed, dicht bij Maartje. Ondanks het spannende avontuur, krijg ik 
als ik terugdenk aan deze twee dagen eigenlijk alleen maar een glimlach op mijn 
gezicht. Ja, het waren dagen om nooit te vergeten!

Lieve Veerle en Sep,

Het spijt me dat ik ju
llie zo

erg heb laten schrikken!

Ik zat helemaal in mijn rol als

griezelige meester, euh ik

bedoel natuurlij
k griezelig spook! ;

)

Meester Stephan



12

In de eerste alinea van 29 juni 2016 lees je: Ik denk dat 
ik daardoor ook nog niet kan slapen.
Wat was hiervan de oorzaak?

________________________________________________

________________________________________________

In de tweede alinea van 29 juni 2016 lees je: Ik heb 
verhalen verteld om haar af te leiden en dat hielp.
Wat was hiervan het gevolg?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Lees de derde alinea van 29 juni 2016 nog eens.
Waarom had Annabel ook pech?

________________________________________________

________________________________________________

In de derde alinea van 29 juni 2016 lees je: De hilarische 
foto spreekt voor zich.
Noemt Veerle hier een feit of geeft ze een mening? Leg je 
antwoord uit.

________________________________________________ 

________________________________________________

In de laatste alinea van 29 juni 2016 lees je: De meester 
had zijn gitaar meegenomen, waardoor het nog 
gezelliger werd!
Welk deel van de zin is een feit en welk deel een mening?

Feit: ____________________________________________ 

________________________________________________

Mening: _________________________________________

________________________________________________

In de laatste alinea van 29 juni 2016 lees je: Ik heb nu al 
zin in morgenavond. Dat lijkt me de leukste avond van 
het kamp.
Waarom lijkt Veerle dat de leukste avond van het kamp?

________________________________________________

Zet de gebeurtenissen van 29 juni 2016 in de volgorde 
waarin ze hebben plaatsgevonden.

1. De boottocht naar Ameland
2. De griezelverhalen van Juul
3. Het vertrek richting Holwerd
4. Spelen op het veld bij de herberg
5. De bedden opmaken in de herberg
6. Liedjes zingen bij het kampvuur

In de eerste alinea van 30 juni 2016 lees je: Brrr... Ik ril 
nog steeds. 
Wat was hiervan de oorzaak?

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

Lees de eerste alinea van 30 juni 2016 nog eens en 
bekijk de afbeelding eronder.
Waarom is Veerle blij met haar groepje?

 £ Lizzy is een vriendin van Veerle.
 £ Ze vindt Sep een leuke jongen.
 £ Dat kun je niet weten, want dat legt ze niet uit.

In de derde alinea van 30 juni 2016 lees je: ALLEEN!
Door de hoofdletters weet je dat Veerle dit geschreeuwd 
zou hebben, als ze het hardop had gezegd in plaats van 
opgeschreven. Hoe zou Veerle zich hier gevoeld hebben?

 £ Angstig, paniekerig
 £ Blij, enthousiast

Lees de onderstaande zinnen uit de tekst. 
Kruis aan of het een feit (F) of een mening (M) is.

F M

Ik ril nog steeds. £ £

Het was echt superspannend. £ £

We gilden allebei. £ £

Ja, het waren dagen om nooit te vergeten. £ £

De leesvraag
Wat was de belangrijkste gebeurtenis tijdens het 
schoolkamp van Veerle?

________________________________________________
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 £ Boos, gefrustreerd
 £ Verdrietig, teleurgesteld
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Vragen voor het lezen 
 
Wat zie je al?
Aan het slotje dat erop zit. 
 
Een antwoord kan zijn:
Een dagboek is privé, alleen jij bepaalt wie de inhoud mag 
lezen. 
 
Wat weet je al? 
Antwoorden die je kunt geven zijn: privé, mijn leven, slotje, 
ik-vorm, datum, schrijven, pen ... 

Ken je deze woorden al?
De volgende antwoorden horen bij elkaar: 
 

Een groot huis waar je met meerdere 
mensen kunt blijven slapen.

  - herberg

Een ander woord voor sorry.   - excuses

Je ergens bewust van worden of iets 
begrijpen.

  - beseffen

Het hekwerk op een boot, dat ervoor 
zorgt dat je niet zomaar van de boot 
kunt vallen.

  - reling

Iets wat heel grappig is.   - hilarisch

Een gebaar waarmee je iemand 
vraagt naar je toe te komen.

  - wenken

Iets wat vanzelf gaat.   - automatisch

Vragen na het lezen 

1. Dat Juul de hele nacht griezelverhalen heeft verteld. 

2. Dat Maartje, net als Veerle zelf, ook kon genieten van 
de boottocht en het uitzicht. 

3. Er poepte een meeuw op haar hoofd. 

4. Ze geeft een mening, want niet iedereen hoeft de foto 
hilarisch te vinden. 

5. Feit: De meester had zijn gitaar meegenomen
Mening: waardoor het nog gezelliger werd!

 
 

6. Omdat er dan een griezeltocht is. 

7. 23 1 5 4 6  

8. Veerle was met Sep alleen in het bos verdwaald, nadat 
ze waren geschrokken van een spook. 

9. Ze vindt Sep een leuke jongen. 

10. Angstig, paniekerig 

11. Het volgende moet aangekruist worden: 
F M

Ik ril nog steeds.  £

Het was echt superspannend. £ 

We gilden allebei.  £

Ja, het waren dagen om nooit te vergeten. £ 

12. De leesvraag  
De griezeltocht

Vragen voor het lezen 
 
Wat zie je al?
Specerijen worden gebruikt bij het maken van eten. 
De specerijen kwamen uit landen ver weg.
 
Wat weet je al? 
Zelf in te vullen. Bijvoorbeeld: kaneel, peper of gember. 

Ken je deze woorden al?
De volgende antwoorden horen bij elkaar: 
 

Schoonmaken.   - zuiveren

Iets wat om iets anders heen zit.   - omhulsel

Als iets heel klein of fijn is gemaakt.   - gemalen

Iets wat duur is of veel geld waard is.   - kostbaar

Mensen die handel drijven door 
goederen te kopen en te verkopen.

  - koopmannen

Een ziekte waarbij je zomaar flauw 
kunt vallen en soms schokt of gekke 
bewegingen maakt.

  - epilepsie

Antwoorden

Een kijkje in het leven van ... | 
Het dagboek van Veerle

Overzeese lekkernijen | 
De specerijen

Antwoorden


