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Inleiding
Met dit Begrijpend lezen Oefenboek groep 6 (deel 3 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 derde 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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Dromen

Wat ga je lezen?
Je gaat een gedicht lezen met de titel Toveren. De schrijver 
heeft  verschillende rijmschemaʼs gebruikt in het gedicht. 
Lees eerst de uitleg ‘Kenmerken van een gedicht’ op 
bladzijde 7 goed door. Ga daarna verder met de vragen.

In deze oefening leer je:
• de kenmerken van een gedicht herkennen,
• zoeken naar een probleem en een oplossing,
• de betekenis van woorden, uitdrukkingen en gezegdes 

in een tekst achterhalen.    

Dromen

Ken je deze woorden al?
Deze moeilijke woorden kom je tegen in het gedicht: humeur – ongemak – plotsklaps – gehakkel – massa – zelfvertrouwen
Weet jij wat deze woorden betekenen? Zet ze in de juiste zin. Je mag een woordenboek gebruiken.

Een ander woord voor ________________________________  is opeens.

Iemand met veel ________________________________ gelooft  in zichzelf en in wat hij kan.

Als je ergens last van hebt, dan noem je dat een ________________________________.

Een grote hoeveelheid heet ook wel een ________________________________.

Als je erg vrolijk bent, heb je een goed ________________________________.

Wanneer je moeilijk en onzeker praat, dan noem je dit ook wel ________________________________.

Wat zie je al?
Bekijk de titel en de afbeeldingen op deze en de volgende 
bladzijdes. 
Waarom zou de hoofdpersoon graag willen toveren, denk je?

  Hij of zij verveelt zich.
  Hij of zij wil graag vrolijk zijn.
  Hij of zij is kwaad.
  Hij of zij vindt school stom.

Wat weet je al?
De titel van het gedicht is Toveren. 
Waar denk je aan bij toveren? Noem drie woorden.

1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

Leesvraag
Wat zou jij doen als je zou kunnen toveren?
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Vragen voor het lezen 
 
Wat zie je al?
Dexter de hond 
 
Wat weet je al?
Veel tekst
 
Vul het woordweb in
Antwoorden kunnen zijn: afbeeldingen, grappige figuurtjes, 
korte stukjes tekst, humor, leuk, tekstballonnen, tijdschrift, 
boek, serie, grappige woorden ...

Vragen na het lezen 

1. De volgende antwoorden horen bij elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 14, 15 en 17 

3. 5, 8, 9, 13 en 14 

4. Op strand Zeewier 
Dat weet ik door de afbeelding met nummer 3. 

5. Dat de autorit erg lang duurde. 

6. Duinen 

7. Dexter denkt dat hij het water heeft weggejaagd, maar 
hij wordt even later overspoeld door een grote golf. 

8. Zelf in te vullen. 

9. Het is een pleister 
De pleister is een grapje van de tekenaar. Die is niet 
echt op Dexters neus geplakt. 

10. Dit is een meeuw en dat weet ik doordat Dexter op 
afbeelding 15 zegt: Dank je, meeuw! 

11. De vogel (meeuw) weet niet hoe hij heet. 

12. Zelf in te vullen. 

13. Eind van de dag 
Dat weet ik door de afbeelding met nummer 17, omdat 
de zon ondergaat. 

14. Zijn baasje 

15. De leesvraag  
Zelf in te vullen.

 
 

We gaan op avontuur! | Overleven
in de wildernis

Vragen voor het lezen

Wat zie je al?
Een afgelegen plek in de natuur

Wat weet je al? 
 Avontuur
 Schuilplaats
 Vuur maken

 
 

Ken je deze woorden al?
Het klimaat is het gemiddelde weer in een gebied, 
gemeten over een langere tijd.

In een tropisch regenwoud  is het constant warm en regent 
het veel en vaak. 

Als je op survival gaat, probeer je te overleven in de natuur.

Tondel is een stof die snel in brand vliegt en wordt gebruikt 
om vuur te maken.

Eiwitten, vitamines en vetten zijn voorbeelden van 
voedingsstoffen.

Als je niet genoeg drinkt of veel vocht verliest, dan kan het 
lichaam uitdrogen.

Bacteriën zijn zo klein dat je ze alleen onder een 
microscoop kunt bekijken. Sommigen kunnen ziekte of 
bederf veroorzaken.

Vragen na het lezen

1.  

Antwoorden

Antwoorden

Een verhaal met plaatjes | De
avonturen van Dexter

1. Voorbereid
2. Onvoorbereid

Spreekballon

Gedachteballon

Tekst van de verteller


