
 

Leerlab Begrijpend lezen groep 7-8 kopieerblad 
 
Les 4A  

de voorkennis dat wat je al weet van tevoren over 
een onderwerp 

samenvatten  alle belangrijke informatie uit de 
tekst in het kort 

het leesdoel wat je met het lezen wil bereiken 

de voorstelling een beeld dat je in gedachten van 
iets maakt 

de hoofdgedachte het onderwerp + wat de schrijver 
erover zegt 

het onderwerp waar het over gaat (in één woord) 

de kernwoorden de belangrijkste woorden 

centraal staan erg belangrijk 

 
 
Les 8A  

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

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

het taalgebruik de woorden die je kiest om dingen te 
zeggen of te schrijven 

onvolledig er mist iets, het is niet compleet 

van toepassing op iets hoort bij deze situatie 

de opmerking iets dat gezegd of genoemd wordt 

overbodig zijn 
 
niet nodig zijn 
 

vervangen een ander (iets) voor in de plaats 
doen 

 



    

 

Les 10A 

een conclusie Dat houdt dus in dat ik morgen niet 
mee kan.  

een waarschuwing Pas op! Hier niet duiken! 

een dreigement Als je niet op tijd bent vanmiddag, 
dan ben ik weg. 

een belofte Ik ga dat zeker voor je oplossen. 

een tip Eet iedere ochtend een stevig ontbijt!  

een mening Ik vind die spijkerbroek veel leuker. 

een vraag Heb jij gister ook die documentaire 
over Afrika gezien op televisie? 

een feit In Nederland wonen meer dan 16 
miljoen mensen. 

 
 
Les 10B 

de tegenstelling 
maar, echter, daarentegen, toch, 
desondanks, hoewel, in tegenstelling 
tot, enerzijds/anderzijds 

de opsomming ook, bovendien, daarnaast, ten 
eerste, ten slotte, verder, tevens, en 

de voorwaarde alleen als, mits, op voorwaarde dat, 
indien, wanneer, als 

het voorbeeld (bij)voorbeeld, neem nou, zoals, zo , 
ter illustratie 

de tijd eerst, daarna, vervolgens, toen, 
nadat, voordat, vroeger, terwijl, nu 

de conclusie dus, daarom, dat houdt in, 
concluderend, slotsom 

oorzaak/gevolg 
 
door(dat), daardoor, had tot gevolg, 
wegens, 
 de vergelijking net als, net zoals, evenals, vergeleken 
met, beide(n), hetzelfde 

 
 


