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Week 7:
Begrijpend

lezen 

         video’s: cyberschool.nl/workshops/n3/week-7
Welkom in week 7! 
1.  Begrijpend lezen1.  Begrijpend lezen
1a.  De woordenlijst
begrijpend lezen    het informatieboek  

technisch lezen    het verhaal

de bijsluiter     de uitgeverij

het medicijn     Egyptenaren

de methode     de miniquiz, de quiz

“Nieuwsbegrip” (methode)   “Het Jeugdjournaal” (programma)

het kleuterboek    “Klokhuis” (programma)

1b.  Bekijk nu de video “Begrijpend Lezen”
1. Lisa legt uit wat begrijpend lezen en wat technisch lezen is. Wat is   
 begrijpend lezen?

2. Vanaf welke groep krijgen kinderen het vak Begrijpend lezen, volgens  
 Lisa?

3 Hoe kun je, volgens de video, begrijpend lezen oefenen met je kind?
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4.  Waarom kun je dat ook in je moedertaal doen?

Tip 1: Boeken uit de Willewete serie. Lisa liet het informatieboek “De kat” zien.

Tip 2: Samenleesboeken. 

1c.  De schrijfopdracht
1. Leest jouw kind of kinderen graag een boek? Wat doe je om het lezen  
 leuk te maken? Is jouw kind nog te jong om zelf te lezen, wat doe je   
 dan? Houd je van voorlezen? Hoe reageert jouw kind daarop?

2.  Oefenen met begrijpend leze2.  Oefenen met begrijpend lezenn
2a.  Raden waar het over gaat
Bekijk de titel van de video: “websites om te oefenen en tips van een   
juf en meester”. Waar denk je dat de video over gaat?
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2b. De woordenlijst
de spelling      leerzaam

het rekenen      de quiz

de taal      de Cito-toets     

de toets      het makkelijk lezen plein (MLP)

de Pabo      het abonnement  

de bibliotheek      de afdeling

de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) enthousiasme     

aandurven      de titel

het schoolboek     het kopje      

het zelfvertrouwen     raden

het hoofdstuk      het plaatje, de plaatjes

afhangen, hangt af van    voorspellen

beheersen      in stukjes knippen

de techniek      geïnteresseerd, interesse hebben

het plezier in het lezen    perfect, perfectioneren

de samenvatting     ervoor zorgen

2c. Bekijk nu de video: “Websites en tips van een juf en meester”. 
1.  Welke websites laat Duane zien? 

2. Als je kind moeite heeft met lezen, kan je kind naar een aparte 
 afdeling in de bibliotheek zegt juf Ieteke. Hoe heet deze afdeling?

3. Hoe kun je je kind helpen met begrijpend lezen, volgens juf Ieteke en  
 meester Marten, als je zelf niet zo goed Nederlands kunt?
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4. Ben je het met hun eens en heb je andere tips?

3.  De doe-opdracht3.  De doe-opdracht
3a.  De websites
Bekijk de websites die Duane liet zien:
www.wijzeroverdebasisschool.nl
www.junioreinstein.nl
www.squla.nl. En bekijk ook: www.cito-toetsen.nl

1. Is er een website die jou en/of jouw kind aanspreekt? Wat kun je er   
 gratis op doen? En waarvoor heb je een betaald account nodig?

2.  Heeft jouw kind al een gratis abonnement bij de bibliotheek? Hoe 
 bevalt dat? 
Zo niet, dan is onze tip: Ga naar de bibliotheek bij jou in de buurt en schrijf jouw kind gratis in. 

Gedaan? Schrijf hier op hoe het ging.

Tip: vraag aan de leerkracht van jouw kind of  de school een account 
heeft voor Squla of  een andere online oefenmethode. 
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4.  Samenvatting maken4.  Samenvatting maken
4a.  Hoe maak je een samenvatting?

Bekijk de video van ‘Wijzer over de Basisschool’ over het maken van een 
samenvatting: https://youtu.be/h8KXEH4ylgA

4b.  De leestekst
Lees nu de extra tekst. Beantwoord de vragen en schrijf ze hieronder op.
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4c.  Schrijf nu een samenvatting van de tekst.

Extra tips:
1.  Bekijk de video over strategieën om je woordenschat te vergroten.  
 https://youtu.be/1Q08WXn3L44
2.  Bekijk de video over begrijpend lezen. https://youtu.be/EAtqlD7KT44

5. Na afloop
1.  Hoe voel je je na het bekijken van de video’s en het maken van de   
 opdrachten? 

                                           (Omcirkel de smiley die het beste past.)

2.  Heb je iets nieuws geleerd? Zo ja, wat heb je geleerd en wil je    
 onthouden?
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Klaar met week 7? 

Plak hier
een sticker


