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STAPPENPLAN LEZEN WOORDHULP

nieuwsbegrip.nl

ABC

1. Voor het lezen: oriëntatie

2. Tijdens het lezen

Kijk naar het woord.
Soms ken je al een stukje 
van het woord.

Je ziet een moeilijk woord. 
Wat doe je?

Lees een stukje terug 
of verder.

Kijk naar de afbeeldingen 
bij de tekst.

• Zoek het op in het woordenboek.
• Vraag het aan iemand anders.

Daar staat soms:
• een woord met bijna dezelfde 
 betekenis (synoniem)
• een woord met de tegengestelde 
 betekenis (antoniem)
• uitleg over het woord

Misschien heeft de afbeelding iets 
met het woord te maken.

Soms kom je zelf niet 
achter de betekenis.

Lees de zin opnieuw met de 
gevonden betekenis. 
Klopt het in de tekst?

Controleer de betekenis!

Kijk naar de tekst. Let op:
 - de titel, kopjes en afbeeldingen
 - de opvallende woorden (vet, groot,…) en getallen
 - de bron
 - de tekstvorm

Doe een voorspelling.
Wat gaat de tekst je vertellen?

Wat weet je er al van?
Wat heb je gezien, gehoord of gelezen?

Wat wil je te weten komen?
Wat moet je doen met de tekst? Wat is je leesdoel?

Lees de tekst eerst globaal.
Zo weet je waar de tekst ongeveer over gaat.

Lees de tekst intensief en actief.
 - Onderstreep belangrijke woorden en signaalwoorden.  
 - Let op de verbanden.
 - Let op de opbouw van de tekst.
 - Welke vragen roept de tekst bij je op?
 - Denk aan wat je zelf al weet.
 - Maak aantekeningen en/of een schema.
  Heb je een goed beeld van de tekst?

Begrijp je nog wat je leest?
 - Let tijdens het lezen op of je begrijpt wat je leest.
 - Als je een woord niet begrijpt: 
   > Gebruik de woordhulp.
 - Als je een klein stukje tekst niet begrijpt: 
   > Lees het stukje nog een keer en lees niet te snel.
   > Probeer het in je eigen woorden te zeggen.

Je kunt de volgende tekens bij de tekst zetten:
  Dit wist ik al.
X  Dit klopt niet met wat ik al wist/dacht.
*  Dit is belangrijk.
?  Hier heb ik een vraag bij.
??  Dit snap ik niet.
!  Dit valt me op!
N  Dit is nieuw voor me.
  Ik zie een verband.

3. Na het lezen (reflectie)
Klopte je voorspelling?
Wat was anders dan je verwachtte?

Kun je de tekst samenvatten?
Vertel in een paar zinnen waar de tekst over gaat.

Is de tekst betrouwbaar?
Klopt de informatie?

Wat vind jij ervan?
 - Vond je de tekst interessant?
 - Vond je de tekst makkelijk of moeilijk?


