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Inleiding
Nadat kinderen zich het technisch lezen hebben eigengemaakt, gaat het vooral
om het begrijpen van teksten. Begrijpen wat je leest, maar ook de boodschap
uit een tekst kunnen halen, de achterliggende doelen van de auteur kunnen
onderscheiden en feiten en meningen kunnen onderscheiden. Diverse
vaardigheden die op school onder taal vallen. Kinderen kunnen hier moeite
mee hebben, want begrijpend lezen vraagt meer dan alleen de mogelijkheid
om letters in klanken om te kunnen zetten. Het vraagt van een kind om
verbanden te leggen, teksten te kunnen filteren en “tussen de regels door
kunnen lezen”.
Freemium
In dit freemium maken kinderen aan de hand van 5 teksten kennis met
begrijpend lezen. Wanneer het freemium bevalt en u nog meer wil oefenen,
kunt u de oefenboeken “Begrijpend Lezen Oefenen” voor groep 3, 4 en 5
aanschaffen. Met in ieder deel maar liefst 40 teksten met in totaal meer dan
250 opgaven worden kinderen optimaal voorbereid op begrijpend lezen op de
basisschool.
Antwoorden
De antwoorden op alle opgaven zijn te vinden via
www.educazione.nl/antwoorden/begrijpend-lezen-freemium/
We wensen uw kind en u veel succes en plezier met oefenen.
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1
Vleermuis
Veel mensen vinden ze maar eng: vleermuizen. Het zijn nachtdieren die in
het donker rondfladderen. Wist je dat de vleermuis een heel
nuttig diertje is?

Opdrachten
Opgave 1
Waar zal de tekst verder over gaan?
A Over angst voor vleermuizen

C Over hoe je vleermuizen vangt

B Over vleermuizen

D Over nachtdieren
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2
Zandkoekjes
Zin in een lekker koekje bij de thee? Bak dan deze overheerlijke zandkoekjes. Je
hebt niet veel nodig!

Opdrachten
Opgave 1
Wat voor soort tekst is dit?
A een verhaal

C een handleiding

B een krantenartikel

D een recept

Opgave 2
Wat ga je bakken volgens dit recept?
_________________________________________________________________

Opgave 3
Waar kan deze tekst uitkomen?
A uit een krant

C uit een kookboek

B uit een boek over thee

D uit een boek over zand
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3
Kastelen
Heb jij wel eens een kasteel bezocht?
Vroeger woonden daar belangrijke mensen in.
Zoals vorsten, koningen en ridders.
Een kasteel wordt ook wel slot of burcht genoemd.


Het woord komt van het Latijnse woord Castellum.
Castellum betekent ‘klein fort’.
Kastelen werden eerst gebouwd voor rooftochten en aanvallen.
Later pas werden ze gebruikt als plaats om te wonen.
Kastelen zijn vooral in de middeleeuwen ontstaan.



In die tijd moest iedereen zichzelf verdedigen.
Kastelen hebben hoge torens.
Hoe hoger de torens, hoe belangrijker het kasteel.
Vroeger heerste een kasteelheer over een gebied van ongeveer 15
kilometer.
Dat was de afstand die je op een dag met een paard kon rijden.
Heen en terug.
Omdat kastelen veilig waren, gingen veel
boeren in de buurt wonen.
Als er dan oorlog kwam, konden ze
naar het kasteel vluchten.
Nu zijn er niet veel kastelen meer.
De kastelen die er zijn, kun je bezoeken.
Dat zou je echt eens moeten doen!
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Opdrachten
Opgave 1
Wat voor soort tekst is dit?
A een verhaal

C een handleiding

B een krantenartikel

D een uitleg

Opgave 2
Lees de zin met  ervoor. Wat betekent Castellum?
_________________________________________________________________

Opgave 3
Welke andere namen zijn er voor een kasteel?
A slot en brug

C burcht en slot

B gracht en brug

D paleis en brug

Opgave 4
Waarom gingen veel boeren in de buurt van een kasteel wonen?
A Daar konden ze hun producten goed verkopen.
B Dat moest van de kasteelheer.
C Dat was veilig in tijden van oorlog.
D Dat was handig, want dan woonde iedereen bij elkaar.

Opgave 5
Lees de zin met  ervoor. Welke tijd wordt bedoeld?
_________________________________________________________________
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4
Oom Joep
Oom Joep is kok.
Hij kookt vaak.
Dat is erg lekker.
Oom Joep maakt soep.
Hij vult de pan met water.
Er gaat groente in.
Veel groente.
En balletjes.
Die rolt oom Joep zelf.
Met kruiden.
Dat ruikt erg lekker.
De soep kookt al.


'Pas op!' zegt oom Joep.
Hij geeft een lepel.
'De soep is heet.
Eerst blazen.'
De soep is heet, maar erg lekker.
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Opdrachten
Opgave 1
Wat is het beroep van oom Joep?
_________________________________________________________________

Opgave 2
Wat gaat niet in de soep?
A groente

C water

B fruit

D balletjes

Opgave 3
Lees de zin met ervoor. Waarom zegt oom Joep ‘Pas op!
_________________________________________________________________
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Domme juf
Fatma zit op school.
‘Wie zichzelf dom vindt, moet gaan staan,’ zegt de juf ineens.
Alle kinderen blijven zitten.
Maar Fatma gaat staan.
De juf lacht.
‘Dus jij vindt jezelf dom?’ vraagt ze.
Fatma schudt haar hoofd.
‘Nee juf.


Ik vind mezelf niet dom.
Maar ik vind het zielig dat u de enige bent die staat.’

Opdrachten
Opgave 1
Wat voor soort tekst is dit?
A een verhaal

C een mop

B een krantenartikel

D een uitleg

Opgave 2
Lees de zin met  ervoor. Wie zegt dit?
_________________________________________________________________
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Meer oefenen?
Oefenen voor begrijpend lezen kan zinvol zijn. Door te oefenen worden
achterstanden voorkomen en de belangrijkste vaardigheden getraind.
Educazione heeft naast dit freemium een aantal uitgebreide oefenboeken
samengesteld. In ieder boek zitten nog eens 25 teksten met meer dan 400
opgaven.

Meer informatie >>
Of ga naar https://www.bureaubijles.nl/begrijpend-lezen-oefenen/
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