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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 6, 7 en 8
aanschaffen. Met in ieder deel maar liefst 25 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.

5

1
Judo
Judo is een verdedigingskunst uit Japan. Judo werd rond 1882 ontworpen door
Jiogoro Kano en betekent "zachte weg". Het woordje "do" verwijst ook naar de
Japanse betekenis van "levenspad".
Iemand die judo beoefent wordt
judoka genoemd. De sport judo
wordt wereldwijd beoefend en is
bovendien een Olympische sport.

Opdrachten
Opgave 1
Waar zal de tekst verder over gaan?
A Over wie Jiogoro Kano is
B Over Japanse vechtsporten
C Over judo
D Over de betekenis van Japanse woorden
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2
Spion
Wil jij weten hoe het voelt om spion te zijn? Schrijf dan vandaag nog je eerste
geheime boodschap. Hoe? Heel simpel! Door citroen uit te persen, een lege
pen of een satéprikker in de citroensap te dopen en te schrijven. Zo kun jij
boodschappen delen met je beste vrienden zonder dat iemand er iets van hoeft
te merken...
Opdrachten
Opgave 1
Wat voor soort tekst is dit?
A een verhaal

C een handleiding

B een krantenartikel

D een recept

Opgave 2
Wat is de schrijver van de tekst vergeten?
A een inleiding te schrijven over de tekst
B een opsomming te maken van alle stappen
C de stappen uit te schrijven
D te vertellen hoe je de geheime boodschap dan kunt lezen

Opgave 3
Waar kan deze tekst uitkomen?
A uit een krant
B uit een tijdschrift over groenten en fruit
C uit een tijdschrift met tips en trucs
D uit een stripboek
7

3
Geen grijs, bruin of blauw water. Dit meer is
KNALROZE.
Ben je op zoek naar een bijzondere locatie voor leuke foto’s? Dan moet je naar
het Hillier meer in Australië. Dit meer is namelijk knalroze!

Liqeni Hillier - Australi door Kurioziteti123 (Creative Commons Naamsvermelding ShareAlike)

Lake Hillier
Lake Hillier is zo roze dat het pijn doet aan je ogen! Vanuit de lucht levert dit
natuurlijk mooie plaatjes op, maar ook vanaf de grond kun je de roze kleur
goed zien. Doordat het meer op social media viraal is gegaan, is het meer
_____1_____ geworden. Dat is niet zo gek, als je de foto’s bekijkt!
Hoe komt dat zo?
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de roze kleur van dit water.
Wetenschappers denken dat het komt door bacteriën. De bacteriën zouden
voor de roze kleur zorgen. Meren in de omgeving van Lake Hillier hebben
namelijk ook opvallende andere kleuren. En ook in die meren zijn bacteriën
gevonden die het kleurverschil verklaren.
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Klein, maar roze
Het meer is niet zo heel groot. Slechts zeshonderd bij tweehonderd meter.
Rondom het meer is veel zout terug te vinden. Het zout komt uit het meer en
geeft aan hoe vreselijk zout het is: tien keer zouter dan de oceaan die even
verderop ligt!
Gevaarlijk?
Hoewel de knalroze kleur afschrikwekkend zou kunnen werken, is het niet
gevaarlijk om in het meer te zwemmen. Wel moet je heel goed uitkijken dat je
geen zout in je ogen krijgt, want dat is een akelig gevoel. Zeker omdat het tien
keer zo zout is dan normaal zout uit de zee…

Opdrachten
Opgave 1
Welk woord past het minst goed op positie 1?
A wereldberoemd

C befaamd

B zeer bekend

D berucht

Opgave 2
Wetenschappers denken te weten waarom het water zo roze is. Waarom?
_________________________________________________________________

Opgave 3
Stel dat de auteur deze tekst had toegevoegd:
Wil jij Lake Hillier met eigen ogen zien? Boek dan vandaag nog een geheel
verzorgde reis door Australië bij Australia Travelist. Klik hier om contact met ons
op te nemen.
Welk hoofddoel zou de tekst dan hebben?
A beïnvloeden

C informeren

B overhalen

D instrueren
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4
Waar is de juf?
Stel dat je de aardigste juf van de wereld hebt.
Stel dat je een week ziek bent geweest en
weer voor het eerst naar school gaat. Stel dat
je lieve juf van de aardbodem verdwenen
blijkt te zijn. In plaats daarvan staat er een
vrouw voor de klas die nog het meest weg
heeft van een dictator.
En je klasgenoten weten van niets…
Het overkomt Sofie. Alles is anders wanneer zij na een griepje teruggaat
naar school. De lieve juf Anja is in geen velden of wegen te bekennen.
Tijdens haar ziekte heeft juf Slavica de klas overgenomen. Maar dat is niet alles.
Juf Slavica heeft de kinderen ook gehersenspoeld.
Sofie gaat op onderzoek uit en komt erachter dat juf Slavica niet is wie ze zegt
te zijn, dat een geheim complot samenkomt om alle scholen van Nederland
voorgoed te veranderen… En waar is juf Anja?
Je leest het in het spannende boek “Waar is de juf?” van Helga Meesters. Ren
naar de boekwinkel of bestel online…
Opdrachten
Opgave 1
Wat is het hoofddoel van deze tekst?
A informeren

C overhalen

B instrueren

D vermaken

Opgave 2
Wie speelt de hoofdrol in dit verhaal?
A juf Anja

C Sofie

B Helga Meesters

D juf Slavica
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Opgave 3
Waar kom je deze tekst het minst waarschijnlijk tegen?
A in een schoolgids

C in de folder van de boekwinkel

B op de achterkant van een boek

D op een website die boeken verkoopt
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5
“Jij mag wel ú zeggen…” Wanneer zeg je ‘u’ en ‘je’?
Je probeert zo beleefd mogelijk te zijn tegen die oude meneer, die vervolgens
zegt dat je wel “je” tegen hem mag zeggen. Maar die jonge, nieuwe meester
moet je wel met “u” aanspreken. Hoe zit het nu precies? Wanneer zeg je “u” en
wanneer “je”?

Iedereen was “u”
Vroeger was het makkelijk. Je sprak andere mensen altijd aan met “u”, of je ze
nu goed kende of niet. Maar tegenwoordig wordt er steeds meer “je” gezegd.
Ook in bedrijven (1) tutoyeren klanten en opdrachtgevers elkaar steeds meer.
Gaat “u” helemaal verdwijnen? Heel gek is die gedachte niet, want vroeger
gebruikten we ook nog aanspreekvormen als “ge” en “gij”, die nu helemaal niet
meer gebruikt worden.

Geschiedenis van “gij” naar “jij?”
In Noord- en Zuid-Holland werd eigenlijk nooit “ge” gezegd, zoals in de rest van
Nederland. Omdat er veel invloeden vanuit Noord- en Zuid-Holland verspreid
werden door de rest van het land, verdwenen “ge” en “gij” en werden “je” en
“jij” steeds meer gebruikt.
De vraag blijft echter: wie mag je met “je” aanspreken en mag je tutoyeren en
wie blijft er “u”?

“U” wordt minder
Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw wordt “u” steeds minder vaak gebruikt.
Mensen zijn losser geworden in de omgang met elkaar. Op zich hoeft dat niet
erg te zijn, maar lang niet alle Nederlanders zijn hier blij mee. Veel oudere
mensen geven aan het nog prettig te vinden door jongeren met “u”
aangesproken te worden. Maar ook veel mensen vinden het fijn om op
professioneel vlak niet te tutoyeren.
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Opdrachten
Opgave 1
Wat is het hoofddoel van deze tekst?
A informeren

C overtuigen

B beïnvloeden

D vermaken

Opgave 2
In de tekst staat het woord “tutoyeren” bij positie 1. Als je de tekst leest kun je
de betekenis achterhalen. Wat betekent tutoyeren?
_________________________________________________________________
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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 250
opgaven.

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