
Leerlab Begrijpend lezen groep 6 kopieerblad  
 
" les 1B opdracht 2 
 
Envelop 1 

De eerste fabrieken ontstonden in 1800. Voor die tijd werd alles met de hand gemaakt. De hele familie 
werkte dan thuis om een klein beetje geld te verdienen. Ze weefden bijvoorbeeld lappen om te 
verkopen met een spinnenwiel. 

 
want hun lappen waren veel duurder. Zelfs zo duur, dat ze moesten stoppen. Het enige wat er dan op 
zat, was te gaan werken in een fabriek. De mensen die in de fabrieken werkten, woonden in kleine 
huisjes en waren erg arm. 

 
De mensen werkten wel 12 uur per dag, dat is ongeveer twee keer zo lang als jouw schooldag!   
Gelukkig zijn de tijden veranderd! 
 

 
Envelop 2 

Afgelopen dinsdag ben ik naar de nieuwe bioscoopfilm ‘De hit’ geweest.  
De film ging over een meisje die op een avond achter haar piano een liedje schreef. 
 

 
Het was een saaie meisjesfilm. Ten eerste was de hoofdrolspeelster een tuttig meisje met een raar 
jurkje. 

 
Ten tweede was het liedje dat ze geschreven had ook niet echt mooi. 
Ik heb me twee uur lang verveeld!  
Boy, 9 jaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alles wat met de hand werd gemaakt kon nu gemaakt worden in de fabriek. Door de komst van de 
fabrieken konden er veel meer stoffen geweven worden in kortere tijd. Dus werd alles veel goedkoper. 
De mensen die alles nog met de hand maakten hadden het niet makkelijk,  

Ze plaatste een filmpje van zichzelf op YouTube. Op dat filmpje zong ze dat liedje voor de webcam. 
Binnen een week was ze een bekende zangeres. 
 



 

Envelop 3 
TE KOOP! 
 

 
De fiets heeft nog weinig kilometers gemaakt, dus ziet eruit als nieuw! 
Blauw/grijs van kleur met amper beschadigingen. 
 

 
Van: € 699,- Nu voor maar: € 650,- 
Voor contact: 06 109 87 543 
 

 
 
Envelop 4 

Op een zomerse dag gaat Joe met zijn familie naar het strand. Het is erg druk op het strand. Op een 
leeg plekje pakken ze de spullen uit. Al snel roept Joe: “Mam, ik ga in de zee spelen!”. Voordat zijn 
moeder kan opkijken, is hij al weg. Snel roept ze nog na: 

 
Alleen zijn snorkel komt nog boven het water uit. Als Joe bovenkomt. hoort hij zijn maag knorren. Hij 
heeft trek!  
Terwijl hij de zee uitloopt, speurt hij met zijn ogen het strand af om zijn familie te vinden. Maar… hij 
ziet ze niet! Waar is zijn moeder? Waar is Lily? 

 
En papa? Joe begint te roepen: “Mam! Pap!” En daarna harder: “Mááám? Pááááp?”. Net als hij de 
tranen in zijn ogen voelt prikken, voelt hij een hand op zijn schouder en de stem van zijn vader. “Hee 
jongen, ben je ons kwijt? Kom gauw, we gaan een ijsje halen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tweedehands Gazelle fiets.  
Stevig materiaal. Dichte kettingkast. Zes versnellingen. 
 

 “Joe, let goed op de paarse parasol. Daar zitten wij naast!” Maar Joe hoort het al niet meer. Eenmaal 
in de zee spettert Joe erop los. Tussen zijn benen door ziet hij kleine visjes zwemmen en hij neemt een 
duik om ze goed te bekijken. 



 

Kopieerblad " les 2B  

voorspellen van tevoren bedenken wat er gaat 
gebeuren 

tijdens terwijl het gebeurt 

kloppen juist zijn, het is waar 

het leesdoel waarom je de tekst leest 

de tekstsoort bij welke groep teksten de tekst hoort 

de voorspelling dat zegt van tevoren wat er gaat 
gebeuren 

de afbeelding een plaatje, een foto of een tekening 

bijstellen aanpassen (veranderen) aan de 
nieuwe situatie 

 
 
Kopieerblad " les 4B  

kloppen juist zijn, het is waar 

opvallen duidelijk anders zijn 

afspelen  gebeuren 

de titel de naam van een tekst 

het kopje de naam van een alinea (stukje tekst) 

iets overkomen er is iets met je gebeurd wat je niet 
verwacht had 

jezelf afvragen aan jezelf een vraag stellen 

bijstellen aanpassen (veranderen) aan de 
nieuwe situatie 



 

Kopieerblad " les 6B 

Waar past deze zin het best?  Wat is de beste plek voor deze zin? 

Wat past het best achter de zin? Welke zin kan het beste na deze zin 
komen? 

Wat hebben de zinnen met elkaar te 
maken? Waarom horen de zinnen bij elkaar? 

inleven in gedachten net doen alsof je het 
zelf meemaakt 

voor je zien in gedachten een film maken van de 
tekst 

de zintuigen (het zintuig) 5 manieren om iets op te merken: 
zien, horen, voelen, ruiken en 
proeven 

jezelf afvragen aan jezelf een vraag stellen 

kloppen juist zijn, het is waar 

 



 

Kopieerblad  " les 8B  

tijdens terwijl het gebeurt 

net als hetzelfde 

de kennis wat je weet doordat je het geleerd 
hebt 

de ervaring wat je hebt meegemaakt 

verbinden bij elkaar brengen 

bedoelen met wat je wil zeggen 

verwijzen naar iets wijzen 

duidelijk maken ervoor zorgen dat iemand iets goed 
snapt 
  

 
Kopieerblad les 10B  

het onderwerp waar het over gaat (in één woord) 

de hoofdgedachte het onderwerp + wat de schrijver 
erover zegt 

de samenvatting in het kort het belangrijkste van een 
tekst 

de opbouw hoe een tekst in elkaar zit 

de inleiding het eerste deel van een tekst, waarin 
verteld wordt waar de rest over gaat 

de kern 
het middelste deel van een tekst, 
waarin het belangrijkste verteld 
wordt 

het slot het laatste deel van een tekst, waarin 
de tekst wordt afgesloten 

verbinden bij elkaar brengen 

 
 


