Blok 1 – Brugles 3 – Bedenk je leesdoel / Kies hoe je leest
1

a

b
c
d

voorbeeldantwoorden:
leesdoel 1: Ik wil weten wie de baas is in een olifantengroep.
leesdoel 2: Ik wil weten of olifanten in groepen leven of alleen.
in groepen
opzoekvraag
Ik lees eerst zoekend, daarna precies.

De zure appels …
2
a
verhalende tekst
b
voorbeeldantwoord: waargebeurd verhaal op internet
c
voorbeeldantwoord: appels van Sint Jan
d
kijkend
3

a
b

Ik lees voor mijn plezier.
voorbeeldantwoord: Ik wil een spannende tekst lezen.

4

eigen antwoord, voorbeeldantwoord: Niet helemaal, want het begon wel
spannend, maar daarna werd het minder spannend.

5

voorbeeldantwoorden:
opzoekvraag: Wat is de Sint Jan?
antwoord: de Orde van de Sint Jan. Dat is een geestelijke ridderorde,
alle broeders zijn van adel
Ik lees eerst zoekend en daarna precies.
meningvraag: Vind ik het goed dat de broeders de appels allemaal zelf
houden?
antwoord: Ja, want ze zijn voor het goede doel.
Ik lees eerst zoekend en dan precies. Daarna denk ik zelf na.

Vincent van Gogh
2
a
informatieve tekst
b
spreekbeurt op internet
c
Vincent van Gogh
d
kijkend
3

a
b

Ik lees omdat ik iets wil weten.
voorbeeldantwoord: Ik wil meer weten over het leven van
Vincent van Gogh.

4

eigen antwoord, voorbeeldantwoord: Ja, want ik weet nu waar hij
vandaan kwam, en ik weet meer over zijn jeugd, zijn ziektes en hoe hij
stierf.

5

voorbeeldantwoorden:
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opzoekvraag: Waar is Vincent van Gogh geboren?
antwoord: in Zundert, Noord-Brabant
Ik lees eerst zoekend en daarna precies.
meningvraag: Lijkt het me leuk om een spreekbeurt te houden over
Vincent van Gogh?
antwoord: Ja, het lijkt me een boeiend onderwerp. Er worden veel tips
gegeven over waar ik het in een spreekbeurt over zou kunnen hebben.
Ik lees eerst zoekend en dan precies. Daarna denk ik zelf na.
AIDS
2
a
b
c
d

informatieve tekst
spreekbeurt op internet
AIDS
kijkend

3

a
b

Ik lees omdat ik iets wil weten.
voorbeeldantwoord: Ik wil meer weten over hoe je omgaat met
iemand met AIDS.

4

eigen antwoord, voorbeeldantwoord: Ik heb gelezen dat je gewoon met
iemand kunt omgaan die AIDS heeft. Je moet alleen uitkijken dat er
geen bloedcontact is of seksueel contact.

5

voorbeeldantwoorden:
opzoekvraag: Waar staat de afkorting AIDS voor?
antwoord: Acquired Immuno-Deficiency Syndrome
Ik lees eerst zoekend en daarna precies.
meningvraag: Geloof ik de vreemde verhalen die de ronde doen over
AIDS, zoals dat je ziek kunt worden van iemands speeksel?
antwoord: Nee, ik heb er meer over gelezen. Die verhalen kloppen niet.
Ik lees eerst zoekend en dan precies. Daarna denk ik zelf na.

Hoe kaft ik mijn boeken?
2
a
instructietekst
b
stappenplan op internet
c
boeken kaften
d
kijkend
3

a
b

Ik lees omdat ik iets wil maken/doen.
voorbeeldantwoord: Ik wil precies weten hoe ik een boek moet
kaften.

4

voorbeeldantwoord: Mijn leesdoel is wel bereikt, want ik weet nu
precies hoe ik een boek moet kaften.

5

voorbeeldantwoorden:
opzoekvraag: Welke spullen heb ik nodig?
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antwoord: kaftpapier, een schaar en plakband
Ik lees eerst zoekend en daarna precies.
meningvraag: Is het leuk om een poster te gebruiken als kaftpapier?
antwoord: Ja, dat is origineel.
Ik lees eerst zoekend en dan precies. Daarna denk ik zelf na.

Wat heb je geleerd?
6

Ik kan dan een tekst kiezen die goed bij mijn leesdoel past.
voorbeeldantwoorden:
1. Ik kan kijkend lezen, dat doe ik als ik wil kijken wat het onderwerp is,
en of de tekst niet te makkelijk of te moeilijk is.
2. Ik kan zoekend lezen, dat doe ik bijvoorbeeld als ik snel iets wil
opzoeken in een tekst.
3. Ik kan precies lezen, dat doe ik als ik precies wil weten wat er staat.
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