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Antwoorden Oefenboek Strategieën niveau C
Bladzijde 5 

   Stel je voor dat iemand jou vraagt om de strategie voorspellen uit te leggen. Hoe leg jij 
dat in je eigen woorden uit?
Voorspellen betekent dat je bedenkt voor het lezen, tijdens en na het lezen wat er gaat 
gebeuren in de tekst en je kijkt steeds of je voorspelling klopt. Je gebruikt informatie uit 
de tekst.

  Stel je voor dat iemand jou vraagt wat het doel is van deze strategie. Hoe leg jij dat in 
eigen woorden uit?
Je begrijpt de tekst beter en je hebt je aandacht beter bij de tekst.

   Wat doe je voor het lezen bij de strategie voorspellen?
Je kijkt naar de tekst en kijkt wat je opvalt en welke informatie de tekst geeft.
En dan denk je: waar zal de tekst over gaan?

   Wat doe je tijdens het lezen bij de strategie voorspellen?
Je kijkt tijdens het lezen of je voorspelling klopt.
En je voorspelt waar het volgende stukje over zal gaan.

   Wat doe je na het lezen bij de strategie voorspellen?
Je denkt: waar ging de tekst over?
Je denkt na of je voorspelling klopte.

Bladzijde 11 

   Stel je voor dat iemand jou vraagt om de strategie vragen stellen uit te leggen. Hoe leg 
jij dat in je eigen woorden uit?
Je stelt jezelf vragen als je de tekst ziet en als je de tekst leest. En je zoekt antwoorden op 
je vragen tijdens het lezen.

  Stel je voor dat iemand jou vraagt wat het doel is van deze strategie. Hoe leg jij dat in 
eigen woorden uit?
Je hebt je aandacht echt goed bij de tekst en het helpt om de tekst beter te begrijpen.

   Stel je voor: tijdens het lezen vraag je je af wat een woord betekent. Vertel in eigen 
woorden hoe je dit aanpakt.
Je leest in een rustig tempo en dan komen er vanzelf vragen in je hoofd over wat je leest. 
En als je iets niet begrijpt, dan krijg je vanzelf de vraag: wat betekent dit?

   Als je de strategie vragen stellen wilt gebruiken, moet je rustig lezen. Dat betekent dat 
je jezelf eigenlijk voorleest in je hoofd. Hoe lees jij als je, bijvoorbeeld op school, een tekst 
leest?
Meerdere antwoorden mogelijk. Bijvoorbeeld dat je tegen jezelf zegt dat je rustig moet 
lezen of dat je je best gaat doen om echt je aandacht bij de tekst te houden. Of dat je de 
hele tekst echt gaat lezen en niet begint met de vragen. 
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Bladzijde 13

1. De titel van de tekst is Ludieke actie op basisschool. Wat betekent ludieke? 
C   bijzondere      
Dat denk ik, omdat in de tekst staat: maar het bleek een bijzondere manier om aandacht 
te vragen.

2. Wat kun je zeggen van de directeur?
C  De directeur is enthousiast.
Dat denk ik, omdat de tekst over de directeur vertelt dat hij lachend op het podium staat 
en dat hij zei dat er erg veel zin in heeft. En hij liet zijn lievelingsboek zien en hij las een 
grappig gedicht voor. Daar past het woord enthousiast het best bij.

Bladzijde 15

1. Wat kun je zeggen over de Noordzee in de ijstijd?
D  Er was geen zee.
Dat denk ik, omdat er staat dat waar nu de Noordzee is, struiken, grassen en rivieren 
waren. En dus geen zee.

2. Wat is een zwerfkei?
B  Een steen die eerst ergens anders lag
Dat denk ik, omdat er staat dat een zwerfkei een steen is, die door het ijs hier naartoe 
geduwd is. Dus hij lag eerst ergens anders.

3. Wat is een gletsjer?
B  IJs dat over de grond kruipt
Dat denk ik, omdat voor het woord gletsjers staat: kruipend ijs.

Bladzijde 17 

   Stel je voor dat iemand jou vraagt om de strategie voorstelling maken uit te leggen. 
Hoe leg jij dat in je eigen woorden uit?
Tijdens het lezen denk je aan hoe iets wat je leest eruit ziet of hoe iets smaakt of ruikt. Je 
ziet het helemaal voor je en je voelt hoe een persoon in de tekst zich voelt.

  Stel je voor dat iemand jou vraagt wat het doel is van deze strategie. Hoe leg jij dat in 
eigen woorden uit?
Als je een tekst voor je ziet en je een voorstelling maakt van de dingen die je leest, dan 
lees je rustiger en met aandacht. En je onthoudt de tekst beter, want je hebt er ook een 
plaatje bij in je hoofd.

  Lees de tekst Het optreden en probeer je voor te stellen hoe Rafaël zich voelt. 
Beantwoord daarna de vraag.
Waarom wil Rafaël naar huis?
B  Omdat hij het eng vindt om op te treden.

  Waarom kies je dit antwoord?
Er staat dat hij nog nooit heeft opgetreden voor zoveel mensen. En ik stel me voor hoe hij 
zich voelt. En ik denk dus dat hij een beetje zenuwachtig is. En dat hij het eng vindt.
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Bladzijde 19

1. Dan heb ik thuis nog wat!
Waarom zegt Jesse dit?
A  Het lukt Jesse niet om de suiker van zijn neus te halen.
Hij krijgt het de suiker niet van zijn neus af en dan maakt hij een grapje dat hij het 
bewaart voor thuis. Er staat dat hij het lachend zegt, dus ik denk niet dat hij zich schaamt,  
maar dat hij een grapje maakt omdat hij het niet van zijn neus krijgt.

2. Wat is een goede titel voor deze tekst?
B  Op de kermis
Dat denk ik, omdat de tekst niet alleen over suikerspinnen gaat. Het eerste stukje gaat 
over oliebollen. En alle stukjes gaan over de kermis.

3. Wat kun je zeggen over Peer met de informatie uit de tekst?
D  Peer is een volwassene.
Dat denk ik, omdat Jesse u tegen Peer zegt. En de andere antwoorden zouden kunnen, 
maar je weet niet zeker of Peer training geeft aan Jesse. Misschien is hij wel de vader van 
iemand uit zijn team die er altijd bij is of de voorzitter van de voetbalclub.. Ik kies het 
antwoord waarvan ik zeker weet dat je dit over Peer kunt zeggen met de informatie in de 
tekst. En dat is dat Peer een volwassene is, want Jesse zegt u tegen hem.

Bladzijde 21

1. Waarom is deze tekst geschreven?
C  Om de lezer te overtuigen
Dat denk ik, omdat dit de schrijver zijn mening geeft en de schrijver wil ook dat de lezer 
die mening krijgt. De schrijver vraagt wel Doe je mee? maar hij vraagt niet: Help je mij? 
De schrijver wil dat je het ook belangrijk vindt dat meer plekken rookvrij worden en hij wil 
dat jij die mening ook krijgt. Dat is overtuigen.

2. De schrijver schrijft in alinea 2: ... het kan nog beter.
Wat kan er beter volgens de schrijver?
B  Er moeten meer borden hangen op rookvrije plekken.
Dat denk ik, omdat er staat dat kinderopvang en basisschool al rookvrij zijn, maar dat er 
nog meer kan gebeuren. In de volgende zin staat dat duidelijk te zien moet zijn dat het 
een rookvrije plek is. En antwoord B zegt dat ook.

3. Waar komt deze tekst uit?
D  Een website
Dat denk ik, omdat in de laatste zin staat: Vraag een gratis bord aan via deze link. En op 
het woord link kun je dan op klikken. Dus dit komt van een website.

Bladzijde 23 

   Stel je voor dat iemand jou vraagt om de strategie verbinden uit te leggen.
Hoe leg jij dat in je eigen woorden uit?
Je leest iets en dat koppel je aan iets wat je eerder hebt gelezen of gehoord.
Je denkt tijdens het lezen even aan iets wat te maken heeft met wat je leest en daar denk 
je dan even over na. 

  Stel je voor dat iemand jou vraagt wat het doel is van deze strategie.
Hoe leg jij dat in eigen woorden uit?
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Je ziet hoe de tekst is opgebouwd en wat verschillende stukjes tekst met elkaar te maken 
hebben en daardoor begrijp je de tekst beter.
  Stel dat je heel veel weet over een onderwerp.... 

Wat moet je doen?
Je kiest het antwoord dat het best past bij de informatie die in de tekst staat.

  Leg in je eigen woorden uit hoe je de opbouw van een tekst kunt zien.
Als je een stukje gelezen hebt, dan denk je even kort na over waar het over ging en dan 
lees je nog een stukje en dan vergelijk die stukjes met elkaar. En zo ga je nadenken over 
alle stukjes en dan ga je zien hoe de stukjes met elkaar te maken hebben. En dat noem je 
de opbouw van een tekst.

Bladzijde 25 

1. Welk woord past het best op plaats 1?
D  fijn
Dat denk ik, omdat er staat dat het heerlijk klinkt en dan staat er maar. Dat is een 
signaalwoord dat een tegenstelling aangeeft. En fijn is het tegenovergestelde van heerlijk.

2. Welk woord past het best op plaats 2?
C  Maar
Dat denk ik, omdat er een tegenstelling in de zinnen staat. Namelijk dat je hersenen 
bevriezen, maar dat ze niet echt bevriezen. 

3. Welk woord past het best op plaats 3?
B  je gehemelte
Dat denk ik, omdat het in de volgende zin verder gaat met je gehemelte.

4. Welk woord past het best op plaats 4?
C  of
Dat denk ik, omdat de andere antwoorden allemaal bedoelen dat je tegelijkertijd iets 
warms drinkt en je tong tegen je gehemelte drukt. Dat kan niet.

Bladzijde 27

1. Welke titel past het best bij de tekst?
C   Het strand     
Dat denk ik, omdat deze titel als enige bij de tekst past, vooral bij het eerste stukje van de 
tekst passen de andere titels niet.

2. Wat past er het best op plaats 1?
D  vliegeren
Dat denk ik, omdat ik verder lees en ik lees over een looping. Van alle antwoorden kan 
alleen een vlieger een looping maken.

3. Lees de laatste zin.
Wat bedoelt Sem?
C  Hij wil een wedstrijdje doen, wie het eerst onder water is.
Dat denk ik, omdat Sem het woord ‘door’ gebruikt. Hij bedoelt dus dat hij een wedstrijdje 
doet wie het eerst ergens doorheen is. Alleen antwoord C past daarbij.
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Antwoorden Oefenboek Strategieën niveau D
Bladzijde 5 

   Stel je voor dat iemand jou vraagt om de strategie voorspellen uit te leggen. Hoe leg jij 
dat in je eigen woorden uit?
Voorspellen betekent dat je bedenkt voor het lezen, tijdens en na het lezen wat er gaat 
gebeuren in de tekst en je kijkt steeds of je voorspelling klopt. Je gebruikt informatie uit 
de tekst.

  Stel je voor dat iemand jou vraagt wat het doel is van deze strategie.
Hoe leg jij dat in eigen woorden uit?
Je begrijpt de tekst beter en je hebt je aandacht beter bij de tekst.

   Wat doe je voor het lezen bij de strategie voorspellen?
Je kijkt naar de tekst en kijkt wat je opvalt en welke informatie de tekst geeft.
En dan denk je: waar zal de tekst over gaan?

   Wat doe je tijdens het lezen bij de strategie voorspellen?
Je kijkt tijdens het lezen of je voorspelling klopt.
En je voorspelt waar het volgende stukje over zal gaan.

   Wat doe je na het lezen bij de strategie voorspellen?
Je denkt: waar ging de tekst over?
Je denkt na of je voorspelling klopte.

   Waar zal dit boek vooral over gaan? 
Antwoord C.

Bladzijde 7 

1. Lees: Tijdens ... brandweer. (regel 13)
En: Je leert ... EHBO. (regel 14, 15)
Wat hebben deze zinnen met elkaar te maken?
Antwoord C, dat denk ik omdat er dingen genoemd worden die je doet op een 
oefenavond.

2. Lees: En dat ... brandweer. (regel 19, 20)
Wat bedoelt de schrijver met deze zin?
Antwoord C, dat denk ik omdat er staat: een groot deel.

Bladzijde 9 

   Stel je voor dat iemand jou vraagt om de strategie vragen stellen uit te leggen. Hoe leg 
jij dat in je eigen woorden uit?
Je stelt jezelf vragen als je de tekst ziet en als je de tekst leest en je zoekt antwoorden op 
je vragen tijdens het lezen.

  Stel je voor dat iemand jou vraagt wat het doel is van deze strategie. Hoe leg jij dat in 
eigen woorden uit?
Het helpt om je aandacht bij de tekst te houden en om de tekst beter te begrijpen.
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   Stel je voor: tijdens het lezen vraag je je af wat een woord betekent. Vertel in eigen 
woorden hoe je dit aanpakt.
Je leest in een rustig tempo en dan komen er vanzelf vragen in je hoofd over wat je leest. 
En als je iets niet begrijpt, dan krijg je vanzelf de vraag: wat betekent dit?

   Als je de strategie vragen stellen wilt gebruiken, moet je rustig lezen. Dat betekent dat 
je jezelf eigenlijk voorleest in je hoofd. Hoe lees jij als je, bijvoorbeeld op school, een tekst 
leest?
Meerdere antwoorden mogelijk. Bijvoorbeeld dat je tegen jezelf zegt dat je rustig moet 
lezen of dat je je best gaat doen om echt je aandacht bij de tekst te houden. Of dat je de 
hele tekst echt gaat lezen en niet begint met de vragen. 

Bladzijde 11

 1. Wat voor soort tekst is dit? 
A, dat denk ik omdat er in stappen staat hoe je iets bakt.

2. Wat past het best op plaats 1?
B, dat denk ik omdat er staat dat het droog moet worden en beslag is nat en een 
pannenkoek is droog.

3. C, dat denk ik omdat er nergens in de bereidingswijze staat wat je met de bakmargarine 
moet doen. De schrijver gebruikt daarvoor dus een ander woord, ik denk boter. 
En het woord bak vertelt me ook dat je het gebruikt om te bakken.

Bladzijde 13

1. Waar komt deze tekst uit?
B, dat denk ik omdat in de tekst staat: op deze website (regel 11).

2. D, er staat nergens in de tekst wanneer dit is.

3. Lees: Je kunt ... locaties. (regel 7)
Wat bedoelt de schrijver met deze zin?
C, omdat er staat dat je het best kunt zwemmen op officiële plekken.

Bladzijde 15

   Stel je voor dat iemand jou vraagt om de strategie voorstelling maken uit te leggen. 
Hoe leg jij dat in je eigen woorden uit?
Tijdens het lezen van denk je aan hoe iets eruit ziet of hoe iemand zich voelt of hoe iets 
smaakt of ruikt. Je ziet het helemaal voor je. En je kunt ook invoelen in hoe een persoon in 
de tekst zich voelt.

  Stel je voor dat iemand jou vraagt wat het doel is van deze strategie. Hoe leg jij dat in 
eigen woorden uit?
Je leest de tekst rustiger en met meer aandacht. En je onthoudt de tekst beter, want je 
hebt er ook een plaatje bij in je hoofd.

  Lees de tekst en probeer je voor te stellen hoe Hidde zich voelt.
Beantwoord daarna de vraag. 
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Waarom heeft Hidde geen zin in eten?
Antwoord C.
  Waarom kies je dit antwoord?

Ik beeld me in hoe Hidde zich voelt voor een spannende wedstrijd en ik kan me 
voorstellen dat hij zenuwachtig is.

Bladzijde 17

1. Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?
C, dat denk ik omdat in de tekst de mening van de schrijver staat.

2. Lees: Ik dacht ... musicals houd. (regel 7) 
En: Ik vond ... musical. (regel 7) 
Wat hebben deze twee zinnen met elkaar te maken?
B, dat denk ik omdat in de eerste staat dat de schrijver ergens niet van houdt en in de 
tweede zin dat de schrijver ergens wel van houdt (iets prachtig vindt).

3. Lees: Ik raad ... 8 jaar. (regel 13) 
En: Ik vond ... de lucht. (regel 14 t/m 17) 
Wat hebben deze twee zinnen met elkaar te maken?
C, dat denk ik omdat in de eerste zin wordt verteld dat het spannend is en in de tweede 
zin staan voorbeelden van spannende dingen.

Bladzijde 19

1. Wat voor soort tekst is dit?
D, omdat de schrijver wil dat je iets huurt (iets ‘koopt’).

2. Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?
A, omdat het doel van een advertentie is dat je iets koopt (of in dit geval iets huurt).

3. Wat zou een fluisterbootje zijn?
C, dat denk ik omdat in de tekst staat dat motorboten verboden zijn. Een motorboot is 
denk ik verboden, omdat het herrie maakt. Deze is misschien stiller.
Er staat ook dat je tijdens het varen lekker ontspant, dus er zit wel een motor op de boot. 

Bladzijde 21

   Stel je voor dat iemand jou vraagt om de strategie verbinden uit te leggen.
Hoe leg jij dat in je eigen woorden uit?
Je leest iets en dat koppel je aan iets wat je eerder hebt gelezen of gehoord.
Je denkt tijdens het lezen even aan iets wat te maken heeft met wat je leest en daar denk 
je dan even over na. 

  Stel je voor dat iemand jou vraagt wat het doel is van deze strategie.
Hoe leg jij dat in eigen woorden uit?
Je ziet hoe de tekst is opgebouwd en wat verschillende stukjes tekst met elkaar te maken 
hebben en daardoor begrijp je de tekst beter.

  Stel dat je heel veel weet over een onderwerp.... 
Wat moet je doen?
Je kiest het antwoord dat het best past bij de informatie die in de tekst staat.
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  Leg in je eigen woorden uit hoe je de opbouw van een tekst kunt zien.
Als je een stukje gelezen hebt, dan denk je even kort na over waar het over ging en dan 
lees je nog een stukje en dan vergelijk die stukjes met elkaar. En zo ga je nadenken over 
alle stukjes en dan ga je zien hoe de stukjes met elkaar te maken hebben. En dat noem je 
de opbouw van een tekst.

Bladzijde 23

1. Lees: Ze gaan ... schoolkamp. (regel 2). 
Wie bedoelt de schrijver met Ze?
Antwoord C, omdat je niet zegt dat fietsen op schoolkamp gaan. En in de zin ervoor staat 
dat de kinderen van groep 6, 7 en 8 de school uit rennen.

2. Lees: Hij gaat ... zo spannend. (regel 8,9). 
Waarom is het voor Sem niet meer zo spannend?
Antwoord C, omdat ervoor staat dat hij al voor de derde keer mee gaat.

3. Lees:  Dat is ... leuk gevonden. (regel 27).
Wat had Lynn wel leuk gevonden?
Antwoord D, omdat er staat dat ze niet bij Sem is ingedeeld. Sem is haar broer en 
ingedeeld betekent: bij wie je in het groepje zit.

4. Wat zou de meest logische volgende zin kunnen zijn?
Antwoord B, omdat ze al gegeten hebben en omdat in het stukje ervoor wordt geschreven 
over de groepjes en er niks wordt gezegd dat ze naar de slaapplaats gaan.

Bladzijde 25

1. Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?
B, dat denk ik omdat er informatie gegeven wordt. Dat zie je ook aan de dikgedrukte 
woorden in de zin. Je kunt iets leren van de tekst en de schrijver geeft niet zijn eigen 
mening, maar informatie.

2. Lees: Dat is ook ... naam cortisol. (regel 23)
Wat bedoelt de schrijver met Dat?
A (maar D mag ook goed gerekend worden), dat denk ik omdat er in de zin ervoor staat 
dat mensen zeggen dat ze zich beter voelen nadat ze gehuild hebben.

3. Welk kopje past het best op plaats 1?
C, dat denk ik omdat in het stukje wordt uitgelegd dat kleine kinderen huilen om 
eten, troost of hulp. Het gaat wel over kinderen die nog niet kunnen praten, maar het 
belangrijkste daarvan is dat ze daarom huilen. En dat doen ze als ze iets nodig hebben.

Bladzijde 29

1. Wat voor soort tekst is dit?
C, dat denk ik omdat er uitgelegd wordt hoe je iets moet gebruiken en het wordt in 
stappen uitgelegd.

2. Welke titel past het best op de plek van de streep?
B, dat denk ik omdat er staat 1.2 en dan de titel. Het is dus een titel van een hoofdstuk.
Het stukje tekst met 1.2.1 gaat het over het opzetten van de duikbril en de snorkel. Dit 
stukje is een onderdeel van het hoofdstuk en daarom kan de titel van het hoofdstuk niet 
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zijn: Opzetten duikbril en snorkel. 
Antwoord A past als titel minder goed, omdat in de eerste zin van de tekst meteen 
gesproken wordt over een duikbril en een snorkel. Bij de titel Snorkelen, hoe moet dat, 
verwacht ik eerst wat uitleg over dat je een duikbril en een snorkel nodig hebt.

3. 3. Waar gaat het volgende stukje over?
C, dat denk ik omdat bovenaan staat dat je instructies krijgt over het opzetten van de 
duikbril en de snorkel. En in het stukje tekst is nog niets uitgelegd over het opzetten van 
de snorkel.

Bladzijde 31

1. Wat past het best op plaats 1?
A, dat denk ik omdat in de volgende zin staat waar Duitsland in het noorden aan grenst.

2. Wat past het best op plaats 2?
D, dat denk ik omdat in dit stukje allemaal dingen worden genoemd die je doet als je 
vakantie viert.

3. Wat past het best op plaats 3?
D, dat denk ik omdat er staat dat het een groot land is en dan wordt er verteld hoe het aan 
de ene kant van het land is en aan de andere kant van het  land. Daar past antwoord D het 
best bij.

4. Wat past het best op plaats 4?
B, dat denk ik omdat er staat: wanneer dat nodig is. Daar past helpen goed bij.
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Antwoorden Oefenboek Strategieën niveau E
Bladzijde 12

Stap 1: de tekstsoort is informatieve tekst, je leest de tekst als je meer wilt weten over 
schildpadden.
Stap 2 t/m 6: x
Stap 7: het onderwerp van de tekst is schildpadden en de hoofdgedachte is dat de 
schrijver informatie geeft over soorten schildpadden, hoe schildpadden leven en het 
uiterlijk van schildpadden.

Bladzijde 17

De samenvatting is goed als de belangrijkste informatie erin staat.
In het kort leg je in je samenvatting de metamorfose uit met de de dikgedrukte woorden: 
volledige metamorfose, eitjes, rups, pop en vlinder.

Bladzijde 19

1. De tekst bestaat uit drie alinea’s.
B, dat denk ik omdat in alle zinnen van dit stukje het uiterlijk van de leeuw wordt 
beschreven.

2. Welke titel past het best boven de derde alinea?
A, dat denk ik omdat het in alle zinnen van dit stukje gaat over dat leeuwen in een groep 
leven.

3. Mindmap
In de mindmap staan: de titel van de tekst (herkenbaar als belangrijkste titel) en de titels 
van de alinea’s met daarbij informatie uit de alinea.

Bladzijde 20

Welke titel past het best boven de tekst?
Eerste beklimming Cotopaxi

Welke woorden van de tekst horen zeker in een samenvatting? 
Vulkaan Cotopaxi. Von Humboldt eerste poging. Reiss en Escobar; de westzijde; gelukt. 
Engelsman Whymper, de noordzijde.

Pinnen
Welke titel past het best boven deze tekst?
D, want antwoord d zegt het best iets over de hele tekst.

Bladzijde 21

1. Waar gaat het eerste stukje vooral over? 
A, dat denk ik omdat het hele stukje gaat over geld bewaren.

2. Welke titel past boven de tweede alinea?
B, dat denk ik omdat deze titel het best past bij het hele stukje.
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Bladzijde 24

Tekst 1 = kenmerken

zoogdieren 

moedermelk
geraamte
longen
warmbloedig
meestal haar

Tekst 2 = cyclus

zomer
lente

herfst
winter

Tekst 3 = oorzaak-gevolg
Sneeuwval  bevriezen en gladheid
 
Tekst 4 = stappen
gewekt  gordijnen open  aankleden  ontbijt met broertje  naar school

Bladzijde 26

datum informatie
26 juni dag waarop juf brief schrijft
13 juli start zomervakantie
6 juli oudergesprek
23 juni rapport meegegeven aan kind
2 juli strookje moet ingeleverd zijn

Bladzijde 27

Overleg assistenten  afspraken  lunchpauze  overleg ziekenhuis  
afspraken  overleg assistenten.

Bladzijde 28

Welke titel past het best op plaats 1?
Antwoord C

Bladzijde 29

Lege vakken:
Voorraadkast - wie = werksters
Kraamkamer - wie = larven en mier
Kraamkamer - kenmerk = vochtig
Ziekenzaal - functie = verblijfplaats zieken
Ziekenzaal - wie = mieren
Gastenverblijf - wie = mieren
Koninginnekamer - wie = koningin (met eitjes)

Bladzijde 30

In de mindmap staan: de titel van de tekst en de namen van de kamers.
Per kamer een korte toelichting, zodat je met de mindmap in de hand de hele tekst kunt 
navertellen.
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Bladzijde 31

Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?
B, dat denk ik omdat in de tekst vooral informatie wordt gegeven, geen mening.

Zet deze tekst in een schema met pijlen.
Pijlenschema gebeurtenissen achter elkaar:
Water tegen rad  rad draait  as draait  wiel draait  zaag op en neer 

  zaag zaagt planken. 

Bladzijde 32

Stefan wil een abonnement voor een half jaar. 
Kan dat? 
Nee, de minimumduur van een abonnement is 12 maanden. 

Hoe kun je het abonnement stoppen?
Je moet een (aangetekende) brief schrijven.

Bladzijde 33

In welk hoofdstuk kun je dit stukje tekst waarschijnlijk vinden?
Hoofdstuk 2, omdat er soorten molens genoemd worden.

Zet de tekst in een schema.
Pijlenschema kenmerken:
     bovenkruier
Soorten molens    grondzeiler
     stellingmolen

In welk hoofdstuk kun je het tweede stukje waarschijnlijk vinden?
Hoofdstuk 4, omdat het gaat over bezichtigingen en activiteiten en dat is voor publiek.
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Antwoorden Oefenboek Strategieën niveau F
Bladzijde 13

Stap 1: de tekstsoort is informatieve tekst, je leest dit als je meer wilt weten over vulkanen.
Stap 2 t/m 6: x
Stap 7: het onderwerp van de tekst is vulkanen en de schrijver vertelt over vulkanen in het 
algemeen en over twee vulkanen in Europa, de Etna en de Vesuvius.

Bladzijde 15

In de mindmap staan: de titel en de kopjes en in het kort de belangrijkste informatie per 
alinea. De mindmap is gelukt als je met de mindmap in de hand het belangrijkste uit de 
tekst kunt navertellen.

Bladzijde 20

Stap 1: de tekstsoort is informatieve tekst, je leest de tekst als je meer wilt weten over 
wonen, onder andere over wonen in Lima in Peru.
Stap 2 t/m 6: x
Stap 7: het onderwerp van de tekst is wonen in Peru en Nederland en de schrijver vertelt 
over sloppenwijken in Lima en vergelijkt wonen in Lima met wonen in Nederland.

Bladzijde 21

In de samenvatting staat bovenaan de titel van de tekst. De kopjes staan ook in 
je samenvatting en de belangrijkste informatie staat in kernachtige zinnen in je 
samenvatting. De zinnen zijn niet overgeschreven, maar in eigen woorden.
Er staan meestal geen voorbeelden in een samenvatting.

Bladzijde 22

In de mindmap staat dezelfde informatie als in de samenvatting, maar dan niet in zinnen 
maar met woorden.
Aan de opbouw (het uiterlijk) van de mindmap kun je de verschillende onderwerpen zien.

Tekst 1 = kenmerken

Lijf insecten 
 de kop
 het borststuk met poten (en vaak vleugels)
 achterlijf

Tekst 2 = cyclus

rups
eitje

pop
vlinder

Tekst 3 = oorzaak en gevolg
Wissels bevroren  vertraging

Tekst 4 = stappen
aankomst winkel  alarm eraf  koffie  rondje winkel  collega komt  
deur open  10 uur pauze  12 uur pauze  14 uur pauze  opruimen  
geld kluis  afsluiten  alarm erop 



17© Beuker Onderwijs

Bladzijde 29

Wat betekent dit de ≈ ?
Bij het woord shuttle hoort het lidwoord de.

Wat betekent ≈s ?
Het meervoud van shuttle is shuttles.
Waarom staan de cijfers 1, 2 en 3 achter het woord shuttle?
Dit woord heeft drie betekenissen.

Wat betekent het spreekwoord Je in je kuif gepikt voelen?
Antwoord C.

Je zoekt de betekenis van het woord gekuierd. 
Kun je de betekenis hier vinden?
Ja, bij het hele werkwoord kuieren.

Bladzijde 30

Je gaat op schoolkamp. In de lijst met spullen die je mee moet nemen staat: schoenen met 
een goed profiel. Je zoekt in het woordenboek op wat profiel betekent. Je ziet dat er vier 
betekenissen staan, welke moet je kiezen?
Antwoord B.

Mila gaat in augustus op vakantie naar Spanje en wil graag weten wat de gemiddelde 
temperatuur in Spanje is in die periode. 
Welke website kan ze het best kiezen?
Website C, omdat de andere websites informatie geven over het weer op dit moment of 
de komende dagen en niet de gemiddelde temperatuur.
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Antwoorden Oefenboek Vraagsoorten niveau C
Bladzijde 8

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een nieuwsbericht?
De schrijver wil dat de lezer heel precies weet wat er gebeurd is.

  Hoe kun je een recept herkennen?
De tekst is in stappen geschreven. Er staan vaak foto’s bij. De zinnen zijn kort en duidelijk 
en in de gebiedende wijs.

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een advertentie?
De schrijver wil dat je het product gaat kopen.
 
  Wat kun je zeggen van de schrijver van een verslag?

Hij heeft de gebeurtenis zelf meegemaakt of hij heeft het gezien.

  Waar kom je een gebruiksaanwijzing tegen?
Als je een product koopt, krijg je het er in een boekje of op een los blaadje bij.

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een verslag?
De schrijver wil vertellen over een gebeurtenis waar hij zelf bij was. De schrijver wil de 
lezer vooral vertellen hoe de gebeurtenis is verlopen en hij kan ook zijn mening vertellen.

  Hoe kun je een advertentie herkennen?
In een advertentie staan opvallende letters en plaatjes. De zinnen zijn kort en de woorden 
zijn positief.

  Waar kom je moppen tegen?
Moppen staan in moppenboeken en in tijdschriften voor kinderen.

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een gedicht?
De schrijver wil dat de lezer geniet van de mooie woorden en zinnen.

  Hoe kun je een verhaal herkennen?
Tussen de zinnen staan weinig lege regels. Er staan ook zinnen met dingen die mensen 
zeggen, zoals: Hij zei: ... .

  Waar kom je advertenties tegen?
In folders, tijdschriften, op websites en kranten.

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een mop?
De schrijver wil de lezer vermaken. Hij wil de lezer laten lachen.

  Hoe kun je een gedicht herkennen?
De zinnen zijn vaak kort. Er is veel wit op de bladzijde om een gedicht heen. De woorden 
rijmen soms. De zinnen in gedichten zijn soms onbegrijpelijk.

  Waar kom je een verslag tegen?
In de schoolkrant en in de plaatselijke krant.
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  Hoe kun je een informatieve tekst herkennen?
Sommige woorden zijn dikgedrukt. Er staat veel informatie in. De plaatjes maken de tekst 
duidelijk. De tekst is zakelijk.

  Schrijf een zin die je kunt tegenkomen in een recept. 
Gebruik de gebiedende wijs, dat betekent dat je het zo zegt: doe dit, pak dat.
Voorbeeld: Meng de ingrediënten in een kom.

Bladzijde 11

1. Wat voor soort tekst is dit?
A   Een nieuwsbericht

Waaraan herkende je de tekstsoort?
Aan de titel, aan de zakelijke zinnen en de deftige woorden.

2. Wie heeft deze tekst geschreven?
C   Een journaliste van een krant

3. Hoe groot is de schade aan de huizen in de wijk Onderpolder?
D  Dat vertelt de tekst niet.

4. Voor wie is de tekst geschreven?
B  Lezers van een landelijke krant

Waarom denk je dat?
In een krant voor Dalfsen, schrijf je niet het dorp Dalfsen, maar gewoon Dalfsen. Want 
alle inwoners van Dalfsen weten wel dat Dalfsen een dorp is. En in een plaatselijke krant 
staat niet: de omliggende dorpen. Dan worden de namen van de dorpen gegeven, want 
de inwoners van Dalfsen kennen die dorpen. Ook is de manier van schrijven meestal iets 
minder zakelijk in een plaatselijke krant dan in een landelijke krant.

Bladzijde 13

C  Een verslag

Waaraan herkende je de tekstsoort?
De tekst gaat over een gebeurtenis waar de schrijver zelf bij was.

2. Waar komt deze tekst uit?
B   Een nieuwsbrief van school

3. Wie heeft deze tekst geschreven?
D   Filiz

4. Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?
B  Om de lezer te informeren.

5. Voor wie is deze tekst geschreven?
D  Voor de kinderen en ouders van de school
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De doelgroep van de tekst zijn lezers die de kinderen kennen en ook de school, want er 
wordt geen naam genoemd van de school. In de tekst staat: bij ons op school. 

Bladzijde 17

Opmerking bij de tekst over Johan Cruyff:
In de tekst staat onjuiste informatie over het rugnummer 14. In de tekst staat dat in het 
Nederlands elftal niemand speelt met 14 achterop. Dit klopt niet. Er is ooit een plan geweest 
dat niemand nog het rugnummer 14 zou dragen in het Nederlands elftal en bij Ajax, maar dit 
plan is niet doorgegaan.

1. Wat past het best op plaats 1?  
C   redenen     
Ik denk dat, omdat in de zin ervoor redenen genoemd worden waarom kinderen ruimte 
moeten krijgen om te spelen.

2. Wat past het best op plaats 2? 
D   vernoemd
Ik denk dat, omdat na het gat het woord naar staat en dus past alleen het woord 
vernoemd.

3. Wat past het best op plaats 3? 
C   14 
Ik denk dat, omdat alle antwoorden een getal zijn. Ik moet dus een logisch getal kiezen. In 
het stuk ervoor gaat het over het getal 14 en het is best logisch als er dan 14 regels staan 
op een bord bij een Cruyff Court.

4. Welke titel past het best boven deze tekst?
C  Cruyff Courts
Ik denk dat, omdat het in alle stukjes van de tekst over Cruyff Courts gaat.

Bladzijde 19

1. Wat past het best op plaats 1? 
A   zijn bang voor ringslangen  
Ik denk dat, omdat er staat dat het nergens voor nodig is. Want de ringslang is niet giftig 
en bijt bijna nooit.
 
2. Wat past het best op plaats 2?
B  de gladde slang
Ik denk dat, omdat het een andere slang moet zijn dan de ringslang. In het volgende 
stukje lees ik dat de adder wel giftig is. Dus het moet de gladde slang wel zijn.

3. Wat past het best op plaats 3?
C  enige
Ik dank dat, omdat er maar één giftige slangensoort in Nederland is.

4. Wat past het best op plaats 4?
D  pupil
Ik denk dat, omdat ervoor staat dat je de slang in zijn ogen moet kijken. Ik weet dat een 
pupil een deel van je ogen is.
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5. Wat past het best op plaats 5?
B  in het voorjaar
Ik denk dat, omdat er staat dat de slang net uit zijn winterslaap is. Na de winter komt het 
voorjaar, dus in het voorjaar is het meest logische antwoord.

6. Welke titel past het best boven de tekst?
C  Slangen in Nederland
Ik denk dat, omdat de hele tekst over slangen in Nederland gaat en de andere titels 
zeggen iets over stukjes van de tekst en niet over de hele tekst.

Bladzijde 21

1. Waar zal dit boek vooral over gaan? 
C   Over de diefstal van veulens.

2. Waar zal dit boek vooral over gaan? 
B   Weetjes over veulens.
Dat denk ik, omdat er staat: Alles over ... en daarmee bedoelt de schrijver: Alles wat je wilt 
weten over ... . 

Bladzijde 23

Wat vertelt je hond met zijn staart?
Waar zal het volgende stukje over gaan?
B   Wat de hoogte van de staart betekent.
Ik denk dat, omdat er drie dingen genoemd worden waarop je kunt letten. Ik verwacht dat 
de schrijver die drie dingen gaat uitleggen. Ik verwacht dat hij begint met de hoogte van 
de staart, want dat is het eerste dat genoemd wordt van die drie dingen.

Naar school in de zomervakantie?
Waar zal de tekst over gaan? 
D   zomerscholen
Ik denk dat, omdat een zomerschool een school in de zomervakantie is.

Bladzijde 25

1. Lees het stukje bij het tweede bolletje: Zet je ... de zijkant. 
Waar gaat dit stukje over?
A  Over hoe je moet staan.
Ik denk dat, omdat er staat hoe je je voeten moet neerzetten als je de frisbee gooit.

2. Waar zal de rest van de tekst over gaan?
D  Over het vangen van de frisbee.
Ik denk dat, omdat aan het begin van de tekst staat dat er twee basisskills worden 
uitgelegd. En ik denk dat gooien en vangen de belangrijkste skills zijn. Antwoord A is 
minder logisch, omdat er al is uitgelegd hoe je moet gooien en het in dit stukje gaat over 
de basis van het frisbeeën. Ik vind tips voor nog beter gooien meer geschikt als je de basis 
al kent. Daarom is het logischer om verder te gaan met het vangen van de frisbee.

3. Wat voor soort tekst is het?
D  Een uitleg
Ik denk dat, omdat de tekst in stappen is onderverdeeld en omdat je een handeling leert 
van de tekst.
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Bladzijde 30

1. Wie is Belle?
A   het zusje van Dante

2. Lees:  Op de achterkant...... plattegrond. (regel 14) 
Wat bedoelt de schrijver met ‘het’?
B   de tekening

3. Lees: Levi heeft ... kijkt verdrietig. (regel 15). 
In welke zin staat het beste waarom dit zo is?
C   Ze wilden zo graag naar opa en oma.

4. Lees: Levi heeft een idee.  (regel 21) 
Welk idee heeft Levi?
D  Dat ze op zomerkamp gaan.

5. Wat vond Dante van het idee om door het gebouw te sluipen ? 
D   Hij vond het eigenlijk niet zo’n goed idee.

Bladzijde 31

   Hoe pak je een gatentekst aan?
Je leest de zin voor het gat en de zin na het gat. En denkt na over wat er op plaats 1 zou 
kunnen staan en vult alle antwoorden in op de plek van het gat. Dan kies je wat het best 
past.

   Vaak kunnen alle antwoorden wel op de plek van het gat ingevuld worden.
Wanneer is een antwoord goed?
Het goede antwoord is het antwoord dat het best past bij de zinnen voor en na het gat.

   Wat is de gouden tip voor het vinden van het beste antwoord op de vraag wat een 
goede titel is voor de tekst?
Je moet op zoek naar de titel die iets over de hele tekst zegt en de titel moet passen bij 
alle stukjes van de tekst.

   Welke informatie gebruik je om te voorspellen waar een tekst over gaat? En welke 
vragen stel je jezelf als je moet voorspellen?
Je gebruikt alle informatie die je hebt. En je stelt jezelf de vraag: wat zie ik en wat lees ik? 
En zegt tegen jezelf: ik zie ... en ik lees ... .

   Bij doordenkvragen staat het antwoord niet helemaal in de tekst. Je moet bedenken 
wat het meest logische antwoord is. Wat betekent dat? 
Dat betekent dat je moet bedenken wat meestal gebeurt.
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Antwoorden Oefenboek Vraagsoorten niveau D
Bladzijde 6

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een recensie?
De schrijver wil zijn mening vertellen, hij beoordeelt bijvoorbeeld een boek dat hij 
gelezen heeft.

  Hoe kun je een recensie herkennen?
Er staat een mening in de van de schrijver (en soms geeft de schrijver ook punten).

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een advertentie?
De schrijver wil dat de lezer het product, waar de advertentie over gaat, koopt.
 
  Hoe kun je een oproep herkennen?

De schrijver roept de lezer op om in actie te komen, om iets te gaan doen. Er staat 
bijvoorbeeld: kom ook! Een oproep heeft vaak een opvallende opmaak.

  Waar kom je een gebruiksaanwijzing tegen?
Als je een product koopt, krijg je de gebruiksaanwijzing er in een boekje of op een los 
blaadje bij.

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een oproep?
De schrijver probeert de lezer te overtuigen om iets te gaan doen.

  Hoe kun je een advertentie herkennen?
In een advertentie staan opvallende letters en plaatjes. De zinnen zijn kort en de woorden 
zijn positief.

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een gedicht?
De schrijver wil dat de lezer geniet van de mooie woorden en zinnen.

  Waar kom je een verslag tegen?
In de schoolkrant en in de plaatselijke krant.

  Hoe kun je een informatieve tekst herkennen?
Sommige woorden zijn dikgedrukt. Er staat veel informatie in. De plaatjes maken de tekst 
duidelijk. De tekst is zakelijk.

Bladzijde 7

  De woorden zijn weggehaald. Kun jij aan de opmaak van de tekst herkennen wat voor 
soort tekst het is? Geef een reden bij je antwoord.
Dit is een gebruiksaanwijzing en dat kun je zien aan de stappen. En aan de nummers bij 
de stappen. Er wordt uitgelegd hoe je iets moet doen en er staan plaatjes bij waarop je 
ziet hoe je het moet doen.

  Je kunt alleen de titel lezen van deze tekst. De rest is onleesbaar gemaakt.
Kun jij de tekstsoort herkennen aan de titel en de opmaak? Geef een reden.
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Dit is een recensie. In de titel staat de mening van de schrijver en waarschijnlijk staat 
daaronder het adres van het restaurant waar hij geweest is en waar de recensie over gaat.
Onderaan zie je aan de gekleurde rondjes het oordeel van de schrijver over het restaurant.

  Je ziet alleen de titel van de tekst. 
Kun jij de tekstsoort herkennen aan de titel en de opmaak? Geef een reden.
Dit is een oproep. In de titel roept de schrijver de lezer op om iets te gaan doen.
En de tekst valt op, want de schrijver wil dat veel mensen de oproep zien en daardoor veel 
mensen mee gaan helpen.

Bladzijde 9

1. Waar voor soort tekst is dit? 
C   Een recensie
Dat denk ik, omdat de schrijver zijn mening geeft en ook sterren geeft (als beoordeling).

2. Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?
B  De lezer zijn mening geven over het museum.

Dat denk ik, omdat de schrijver zelf naar het museum is geweest en daarover zijn mening 
geeft en een aantal sterren als beoordeling.

Bladzijde 13

1. Wat past het best op plaats 1? 
A  een filmpje

2. Wat past het best op plaats 2? 
B  een oproep

3. Wat past het best op plaats 3? 
A  Nieuwsgierig

4. Wat past het best op plaats 4? 
C  een bofkont

5. Wat past het best op plaats 5? 
D  een goede voorbereiding

Bladzijde 17

1. Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?
D  Om de lezer te informeren.

2. Wat wordt bedoeld met het woord Kan in KanJam?
C  De ton

3. Lees deze zin: Wanneer beide spelers van team A 1 keer gegooid en 1 keer geslagen hebben, 
is team B aan de beurt.
Wat bedoelt de schrijver met 1 keer geslagen?
C  proberen de frisbee tegen of in de ton te slaan

4. Lees het stukje tekst bij Punten scoren.
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Wat is een dinger?
A  1 punt

5. Hoe scoor je een instant win?
D  Als je de frisbee door het gat gooit. 

Bladzijde 19

1. Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?
B  Om de lezer te laten ontspannen.

2. Lees: Maar als ... te bekennen. (regel 12) 
Wie of wat bedoelt de schrijver met het ?
B  Een eekhoorntje

3. Lees: Daan voelt ... zijn ogen. (regel 18) 
Wat bedoelt de schrijver met deze zin?
D  Dat Daan bijna moet huilen.

4. Lees: ‘Hé jongens, zijn  ... die stem. (regel 21, 22) 
Wie zegt dit tegen Daan?
A  Papa

Bladzijde 21

   Heb je de uitleg gelezen? Wat betekent de vraag: Waar past deze zin het best?
Je moet een extra zin in de tekst plaatsen en je moet uit vier plekken kiezen wat de de 
beste plek is.

   Hoe pak je de vraag aan?
1. Lees de extra zin en denk na over wat er wordt verteld in de extra zin.
2. Probeer alle plekken uit.
3. Ga met jezelf in gesprek welk antwoord het meest logisch is.
4. Overtuig jezelf van het beste antwoord.

  Wat betekent de vraag: Wat past het best achter deze zin?
Je moet een zin achter een zin plaatsen en je moet kiezen welke van de vier het best is.

   Hoe pak je de vraag aan?
1. Zoek in de tekst de zin waar de nieuwe zin achter moet komen.
2. Lees een stukje ervoor.
3. Bedenk zelf een antwoord.
4. Lees de antwoorden en probeer ze allemaal uit in de tekst.
5. Overtuig jezelf van het beste antwoord.

  Wat betekent de vraag: Wat bedoelt de schrijver met: zij?
In de tekst staat het verwijswoord zij, dat wijst naar een ander woord op een andere plek 
in de tekst. Je moet uitzoeken wat de schrijver bedoelt met dit woord.

   Hoe pak je de vraag aan?
1. Lees de zin in de tekst en zoek het verwijswoord in de zin.
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2. Lees een paar zinnen vóór en na de zin.
3. Bedenk zelf een antwoord en lees daarna de antwoorden.
4. Kies het antwoord dat past bij je eigen antwoord.

Bladzijde 23

1. Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?
D  Om de lezer informatie te geven over Natuurmonumenten.

2. Wat past het beste op plaats 1?
C  natuurgebied

3. Lees: Het eerste ... natuurgebied. (regel 13, 14)
Wat past het best achter deze zin?
B  Het plan was dus geslaagd.

4. Dat vond plaats in Artis.
Waar past deze zin het best?
D    Achter: Natuurmonumenten op. (regel 10)

Bladzijde 26

1. Ik kon mijn oren niet geloven! 
Waar past deze zin het best?
B Achter: ... ook gaan wonen. (regel 4)

2. Lees: Die verhuizing ... snel komen. (regel 6) 
En: Er staat ... naar binnen. (regel 7)
Met welk woord zou de tweede zin het best kunnen beginnen?
A  Met: Want,

3. Lees: Mama is ... nieuwe buurt. (regel 10, 11) 
En: Ik krijg ... het nieuwe huis. (regel 12)
Wat hebben deze twee zinnen met elkaar te maken?
D  In de tweede zin staat een gevolg van de eerste zin.

4. Lees: Ik ben al ... in de buurt. (regel 27)
Wat past het best achter deze zin?
B Ik ben heel gelukkig.

5. In welke zin staat een mening?
D In: Dat was ... te maken. (regel 24) 

6. Lees: Ik heb ... t/m druk was. (regel 26) en Ik ben ... in de buurt. (regel 27).
Wat hebben deze twee zinnen met elkaar te maken?
C  In de tweede zin staat een toelichting op de eerste zin.

Bladzijde 29

1. Wat past het best op plaats 1?
A  Interview?
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2. Wat voor soort tekst is dit?
D  een e-mail

3. Lees: Vorige maand ... groep wil. (regel 15) en Ik was ... in de lucht. (regel 16).
Wat hebben deze twee zinnen met elkaar te maken?
D  In de tweede zin staat een gevolg van de eerste zin.

4. Lees: Ik zie ... de marathon. (regel 27) en Tot ... in Amsterdam. (regel 28).
Wat hebben deze twee zinnen met elkaar te maken?
A  In de tweede zin staat hetzelfde als in de eerste zin.

Bladzijde 31

1. Waar zal deze tekst over gaan?
B  Over de viool van opa

2. Bij welke tekstsoort past de titel het best?
D  Een verhaal

1. Waar zal deze tekst op staan?
A  Op een vakantiekaart

Bladzijde 32

   Vaak kunnen alle antwoorden wel op de plek van het gat ingevuld worden.
Wanneer is een antwoord goed?
Het goede antwoord is het antwoord dat het best past bij de zinnen voor en na het gat.

   Wat is de gouden tip voor het vinden van het beste antwoord op de vraag wat een 
goede titel is voor de tekst?
Je moet op zoek naar de titel die iets over de hele tekst zegt en de titel moet passen bij 
alle stukjes van de tekst.

   Welke informatie gebruik je om te voorspellen waar een tekst over gaat? En welke 
vragen stel je jezelf als je moet voorspellen?
Je gebruikt alle informatie die je hebt. En je stelt jezelf de vraag: wat zie ik en wat lees ik? 
En zegt tegen jezelf: ik zie ... en ik lees ... .

   Bij doordenkvragen staat het antwoord niet helemaal in de tekst. Je moet bedenken 
wat het meest logische antwoord is. Wat betekent dat? 
Dat betekent dat je moet bedenken wat meestal gebeurt.

   Hoe pak je een vraag aan waarbij je moet voorspellen?
Je kijkt naar de tekst en kijkt wat je opvalt en welke informatie de tekst geeft.
En dan denk je: waar zal de tekst over gaan?

   Geef voorbeelden van manieren waarop zinnen met elkaar te maken kunnen hebben. 
Voorbeelden van verbanden tussen twee zinnen: hetzelfde, het tegenovergestelde. een 
gevolg van de eerste zin, een voorbeeld, een toelichting, een reden.



© Beuker Onderwijs28

Antwoorden Oefenboek Vraagsoorten niveau E
Bladzijde 11

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een advertentie?
De schrijver wil dat je het product gaat kopen.

  Hoe kun je een gebruiksaanwijzing herkennen?
De tekst bestaat vaak uit stappen en er staan vaak nummers bij de stappen. Er wordt 
uitgelegd hoe je iets moet doen en er staan plaatjes bij waarop je ziet hoe je het moet 
doen.

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een oproep?
De schrijver probeert de lezer te overtuigen om iets te gaan doen.
 
  Wat kun je zeggen van de schrijver van een verslag?

Hij heeft de gebeurtenis zelf meegemaakt of hij heeft het gezien.

  Waar kom je een gebruiksaanwijzing tegen?
Als je een product koopt, krijg je het er in een boekje of op een los blaadje bij.

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een recensie?
De schrijver wil zijn mening vertellen, hij beoordeelt bijvoorbeeld een boek dat hij 
gelezen heeft.

  Hoe kun je een recensie herkennen?
Er staat een mening in de van de schrijver (en soms geeft de schrijver ook punten).

  Geef voorbeelden van woorden die je vaak ziet in een persoonlijk bericht.
Er staat een groet in, zoals hallo of hi of hoi en aan het eind van de tekst staat zoiets als: 
groetjes of met vriendelijke groet of tot ziens.
En verder: gefeliciteerd of bedankt of beterschap.

Bladzijde 14

Je kunt alleen een plaatje zien uit een boek.
Uit wat voor boek komt dit plaatje? Geef een reden.
Een informatief boek over bomen of de natuur, omdat het een plaatje is om iets van te 
leren. Er staan pijlen in en de tekst is kort en duidelijk.

Je kunt alleen de voorkant van een boek.
Wat voor soort boek is dit?
Een boek met gedichten (poëzie = gedichten).

Bladzijde 15

Waarom stuur je een verhuiskaart?
C  Om de lezer het adres van het nieuwe huis te geven.

Hoe noem je deze tekst?
C  Een raadsel
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Jantje: ‘Hier verderop, in de sloot!’ 
Hoe noem je deze tekst?
B  Een mop

Waar zal dit boek vooral over gaan? 
B   Het leven vroeger en nu op de boerderij.

Bladzijde 19

1. Wat past het best op plaats 1?
D   Schoon genoeg van afval! 
Dat denk ik, omdat de hele tekst gaat over afval en het opruimen van afval. En deze titel 
heeft, net als alle titels in deze tekst, een woordgrapje.

2. Wat past het best op plaats 2?
C   flesje
Dat denk ik, omdat het verderop in de tekst gaat over het flessenapparaat. Het wordt niet 
zomaar genoemd, daar doe je plastic flesjes in.

3. Wat past het best op plaats 3?
A  jouw gemeente
Dat denk ik, omdat je gemeente weet welke acties er in jouw woonplaats zijn. Dat weet de 
overheid niet en de burgemeester beantwoordt meestal dit soort vragen niet zelf.

4. Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?
C  Om de lezer op te roepen iets te doen aan zwerfafval
Dat denk ik, omdat de schrijver zegt: Doe mee! Hij roept de lezer op om in actie te komen. 
En de schrijver geeft tips wat je kunt doen en redenen waarom je in actie zou moeten 
komen. Dat past in een oproep.

Bladzijde 23

1. Welke titel past het best boven de tekst?
B  Herten in gevaar door zomertijd

2. Lees: Ze vragen ... natuurgebieden. (regel 2 t/m 4)
Wat bedoelt de schrijver met het woord zij?
C  automobilisten
Dat denk ik, omdat er staat ‘of zij willen opletten en rustiger willen rijden’ en dat past bij 
automobilisten.

3. Lees: Dat kom ... zomertijd. (regel 6) en: Als de ... gezet. (regel 7)
Wat hebben deze twee zinnen met elkaar te maken?
A    In de tweede zin staat een toelichting op de eerste zin.

4. Lees: Gelukkig had ... geschrokken. (regel 21)
Wat bedoelt de schrijver met het woord inzittenden?
B  de twee kinderen
Dat denk ik, omdat er staat: de vrouw en de twee inzittenden. De schrijver bedoelt dus 
niet de vrouw, maar twee anderen in de auto. Eerder in de tekst stond dat de vrouw met 
haar twee kinderen in de auto zat. Dus de twee kinderen zijn de inzittenden.
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Bladzijde 28

1. Welke titel past hier het best bij?
B  Vakantie - toen en nu

2. Wat past het best op plaats 2?
D  op vakantie

3. Wat past het best op plaats 3?
D  op vakantie te gaan

4. Wat past het beste op plaats 4?
B  De late Middeleeuwen

5. Wat past het best op plaats 5?
A  waterwegen

6. Lees: De reizen ... genoemd. (r. 52, 53)
Wat bedoelt de schrijver met: zij?
D  mensen van adel en kunstenaars

7. Lees de laatste alinea. Wat doet de schrijver in dit stukje?
B Hij vat de tekst samen en hij geeft nieuwe informatie.

8. Lees: Onderweg kwamen ... kloosters. (r. 22, 23)
Waarom zouden er veel herbergen gekomen zijn onderweg? 
B  Om geld te verdienen aan de pelgrims.

9. Waar past deze zin het best?
Vliegtuigen waren er toen nog niet.
D Achter: en boot. (regel 68)

10. Lees: In 1818 ... betaald verlof. (r. 72 t/m 76)
Wat past het best achter: ... een groot hotel. (r. 75)?
A  Arbeiders en mensen uit de middenklasse gingen niet naar de badplaats.

11. Lees de volgende zinnen: 
Ondanks dat ... te reizen.  (r. 54, 55)
En: Veel ... overnachten. (r. 56 t/m 59)
Wat hebben deze twee zinnen met elkaar te maken?
B In de tweede zin staan voorbeelden bij de eerste zin.

Bladzijde 31

1. Lees: We kregen ... oud was. (r. 1, 2)
Wat moet Anna uit deze zin weglaten?
A mijn leeftijd

2. Lees: Waarop mijn vader ... een katje.” (r. 4)
Welke opmerking over de leestekens is juist?
A  De komma achter zei moet vervangen worden door een dubbele punt.
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3. Wat had Anna beter kunnen schrijven in plaats van: De keuze was snel gevallen. (r.8) 
B De keuze was snel gemaakt.

4. Lees: Doordat mijn ... naam Max?” (r. 10,11)
Wat kan Anna het best doen met: Doordat?
D Vervangen door: Totdat

5. Lees: Mijn moeder had ... en speeltjes. (r. 13)
Wat kan Anna niet schrijven in plaats van benodigde?
D vereiste

6. Waar kan Anna het woord vooral het best plaatsen?
C Achter: vooral, (r. 18)

7. Lees: Frankrijk is mijn ... in riviertjes. (r. 17, 18)
Wat is een juiste opmerking over deze zin?
D Wat in de zin staat, is overbodig.

8. Lees: Ik denk ... de bal aan. (r. 24) 
Wat moet Anna uit deze zin weglaten?
D achter de bal aan

9. Lees: Mickey heeft ... er bestaat! (r. 28, 29)
Wat kan Anna het best doen met dubbel en dik?
C Vervangen door: dubbel en dwars

Bladzijde 36

1. Welke titel past het best boven dit verslag?
C  Onderweg naar Frankrijk

2. Lees: Ze riep ... come.’ (r. 6)
Welke opmerking over de leestekens is juist?
D De punt achter come zou vervangen kunnen  worden door een uitroepteken.

3. Lees: Ik voelde ... bed stapte. (r. 7) 
Wat had Mo niet kunnen schrijven in plaats van: ontzettend?
B een beetje

4. Lees: Ze had ... worden. (r. 8, 9)
Wat kan Mo het best doen met: drukke?
A Zo laten staan.

5. Lees: Mijn broers ... spannend boek. (r. 18, 19)
Wat is een juiste opmerking over dit stukje?
D De informatie erin is in tegenspraak met de inhoud van de zin ervoor.
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Antwoorden Oefenboek Vraagsoorten niveau E
Bladzijde 11

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een advertentie?
De schrijver wil dat je het product gaat kopen.

  Hoe kun je een gebruiksaanwijzing herkennen?
De tekst bestaat vaak uit stappen en er staan vaak nummers bij de stappen. Er wordt 
uitgelegd hoe je iets moet doen en er staan plaatjes bij waarop je ziet hoe je het doet.

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een oproep?
De schrijver probeert de lezer te overtuigen om iets te gaan doen.
 
  Wat kun je zeggen van de schrijver van een verslag?

Hij heeft de gebeurtenis zelf meegemaakt of hij heeft het gezien.

  Waar kom je een gebruiksaanwijzing tegen?
Als je een product koopt, krijg je de gebruiksaanwijzing er in een boekje of op een los 
blaadje bij.

  Wat is de bedoeling van de schrijver van een recensie?
De schrijver wil zijn mening vertellen, hij beoordeelt bijvoorbeeld een boek dat hij 
gelezen heeft.

  Hoe kun je een recensie herkennen?
Er staat een mening in de van de schrijver (en soms geeft de schrijver ook punten).

  Geef voorbeelden van woorden die je vaak ziet in een persoonlijk bericht.
Er staat een groet in, zoals hallo of hi of hoi en aan het eind van de tekst staat zoiets als: 
groetjes of met vriendelijke groet of tot ziens.
En verder: gefeliciteerd of bedankt of beterschap.

Bladzijde 14

Je kunt alleen een plaatje zien uit een boek.
Uit wat voor boek komt dit plaatje? Geef een reden.
Een informatief boek over muggen of insecten of de dierenwereld, omdat het een plaatje 
is om iets van te leren. Er staan pijlen in en de tekst is kort en duidelijk, dat zie je vaak in 
informatieve teksten.

Je kunt alleen de voorkant van een boek.
Wat voor soort boek is dit?
Een boek met gedichtjes die je kunt opzeggen (versjes = liedjes, gedichten) voor kleine 
kinderen.

Bladzijde 15

Daan gaat voor een spreekbeurt op zoek naar informatie over giraffen.
Waar kan hij de meeste informatie over giraffen vinden?
C   In het boek De giraf
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Aan deze titel hoor je al dat dit waarschijnlijk geen avonturenboek is, maar een boek met 
informatie over de giraf. En Daan wil niet alleen informatie over giraffen in Afrika, daarom 
kiest hij dat boek niet.

Waarom stuur je een vakantiekaart?
C  Om de lezer de groetjes te doen vanaf de vakantieplaats.

Waar zal dit boek vooral over gaan? 
B   Weetjes over de boerderij

Dit boek is onderdeel van een serie. 
Wat is de titel van deze serie?
B   Het leven op...
Je kunt het zien aan de kleuren van de woorden en aan de puntjes achter op.
Misschien zijn er ook boekjes over het leven op een kasteel of het leven op de kermis.

Bladzijde 19

1. Wat past het best op plaats 1?
D   Schoon genoeg van afval! 
Dat denk ik, omdat de hele tekst gaat over afval en het schoonhouden van de buurt. En 
alle titels in deze tekst hebben een woordgrapje, en deze ook.

2. Wat past het best op plaats 2?
C   flesje
Dat denk ik, omdat het verderop in de tekst gaat over het flessenapparaat en daar doe je 
plastic flesjes in.

3. Wat past het best op plaats 3?
A  jouw gemeente
Dat denk ik, omdat je gemeente weet welke acties er in jouw woonplaats zijn. Dat weet de 
overheid niet en de burgemeester beantwoordt meestal dit soort vragen niet zelf.

4. Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?
C  Om de lezer op te roepen iets te doen aan zwerfafval
Dat denk ik, omdat de schrijver zegt: Doe mee! Hij roept de lezer op om in actie te komen. 
En de schrijver geeft tips wat je kunt doen en redenen waarom je in actie zou moeten 
komen. Dat past in een oproep.

Bladzijde 23

1. Lees: We vertrekken ... de fiets. (r. 4)
Wat kan Hessel het best doen met: vertrekken?
D Vervangen door: vertrokken

2. Lees: In de bus ... op de fiets. (r. 4, 5)
Wat kan Hessel het best doen met: maar?
C Vervangen door: want

3. Lees het regende pijpenstelen. (r 6)
Waardoor kun je pijpenstelen vervangen?
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A door: flink hard
4. Lees: Dat zou ... makkelijk zijn. (r. 15)
Wat had Hessel niet kunnen schrijven in plaats van: erg makkelijk?
A erg oneerlijk

5. Waar kan Hessel het woord ‘bovendien’ het best plaatsen?
Deze vraag klopt niet! Sorry!

5. Welke zin is overbodig en had Hessel weg moeten laten?
A Mijn zusje houdt niet van regen (r. 18) 

6. In welke zin lees je een mening?
C In: Ik vond ... best lekker. (r. 17)

7. In welke zin past het taalgebruik niet bij de rest van het verslag? 
C Ondanks de ... goed vermaakt. (r. 18)

8. Lees: Het was  ... regende pijpenstelen. (r. 6)
Welke zin kan Hessel hier achter schrijven?
D Gelukkig hadden we allemaal ons regenpak aan.

9. Waar kan Hessel het woord dus het best plaatsen?
D Achter: door elkaar, (r. 22)

Bladzijde 25

Je ziet een deel van een tekst.
De tekst is afkomstig van een website van een organisatie voor gezonder leven. 
1. Waar zal de rest van de tekst vooral over gaan?
D  Over hoeveel calorieën er in de ijsjes zitten. 

2. Welke titel zou hier ook passen?
C  Kies bewust!

3. Welke zin zal niet voorkomen in het verhaal op deze website?
B  Heb jij ze allemaal al geprobeerd? We kunnen het je van harte aanraden!

Bladzijde 28

1. Lees: Een groot ... niet steekt (r. 7, 8)
Naar wie of wat verwijst: hij? 
D  de langpootmug

2. Lees: Daarna verpopt ... tevoorschijn. (r.32, 33) 
Naar wie of wat verwijst: hij? 
B  de larve

3. Lees: Verder is ... hangen. (r. 58, 59) 
Wat lees je in deze zin?
A  adviezen
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4. Lees: Sluit ... in leggen. (r. 56, 57)
Naar wie of wat verwijst: dit? 
D  het afsluiten van regentonnen

5. Wat wil de schrijver vooral met deze tekst? 
Hij wil de lezer ...
B  informatie geven over muggen.

6. Waar komt deze tekst niet uit?
C  Een roman over een bioloog

7. Welke bewering is waar volgens de tekst?
A  Insectenwerende middelen werken alleen als je regelmatig smeert.

8. Lees: Wanneer ...virusziekte. (r. 17, 18)
Waardoor kun je wanneer vervangen?
C  als

9. En begint het weer opnieuw.
Waar past deze zin het best? 
B  Achter: ... mug tevoorschijn. (r. 33)

Bladzijde 29

Op welk plaatje is een amfibie afgebeeld? 
Plaatje 1

Met welk trefwoord kan Samira het best zoeken?
Antwoord D Etna



AntwoordenAntwoorden
Begrijpend lezen C t/m FBegrijpend lezen C t/m F


