Algemeen

Stappenkaart begrijpend lezen

1.

Bekijk 1. de titel boven tekst
2. de tussenkopjes
3. de afbeeldingen & bronnen 
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2.
Vraag jezelf tijdens het lezen van elke
alinea:
staan er onduidelijkheden of moeilijke
woorden in de tekst?

3.

4.
5.

Wat zal het onderwerp zijn?
Wat weet ik zelf al van het onderwerp?
Wat verwacht ik te gaan lezen?
Wordt de betekenis duidelijk als ik verder
lees?
Ja:
doorlezen.
Nee: vraag jezelf: Begrijp ik de tekst ook zonder
de betekenis van deze woorden te kennen?
Ja:
doorlezen.
Nee: opzoeken in (woorden)boek

Staan er signaalwoorden in de tekst
die aangeven welke verbanden er tussen
zinnen of alinea’s zijn?


Wat is het verband tussen de zinnen en
alinea’s? (opsomming, tegenstelling, oorzaak-

Vraag jezelf na het lezen van elke
alinea:

Hoe zal de tekst verder gaan? Kan ik een
voorspelling doen?

Vraag jezelf:
• na het lezen van elke alinea
en
• aan het einde van de tekst



gevolg, voorwaarden, volgorde in tijd enz. Kijk op
de lijst signaalwoorden)

Kloppen mijn voorspellingen?
Is mijn verwachting uitgekomen?


Ja:
Nee:

ga verder.
heb ik iets over het hoofd gezien?

Voor leerteksten: z.o.z.

Leerteksten

Onderwerp

Stappenkaart begrijpend lezen

Bij elke alinea + aan het einde v.d.
tekst: Welke vraag kan ik aan de tekst
stellen om te weten te komen waar het
over gaat? Gebruik een vraagwoord:
wie, wat, waar, wanneer, waarom,
hoe. 

+

Hoofdgedachte


*
*
*

Stap 1 verzamelen.
Wat is het onderwerp?
Waar gaat de alinea over?
Waar gaat de tekst over?

+
Na elke alinea + aan het einde v.d. tekst
jezelf afvragen:
Wat is de belangrijkste informatie
over het onderwerp?
of: Hoe wordt het probleem opgelost?
of: Wat vertelt de schrijver over het
onderwerp? 

=

Samenvatting
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 Stap 2 schrappen.
* Onbelangrijke informatie
weglaten,
* overbodige en aanvullende
informatie weglaten,
* opsommingen door één begrip
vervangen.
* Maak een Mind-map bij iedere
paragraaf of alinea.
=

Na elke alinea + aan het einde v.d. tekst
de belangrijkste informatie in de alinea’s
en over het onderwerp 
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 Stap 3 navertellen.
* De belangrijkste informatie kort
in je eigen woorden vertellen.
* Schrijf de hoofdzaken en
belangrijke bijzaken op in een
2- of 3-kolommen schema.
www.harnmeijer.nl

