
Werkblad Samen Lezen

1.

2.

3.

Wie zitten er in je groepje?

Vak:

Naam: Rol:

Naam: Rol:

Naam: Rol:

Wat is het onderwerp van de tekst?

Kijk naar de titel, afbeeldingen, tussenkopjes en dikgedrukte woorden. 
Bedenk samen een antwoord op de vragen. 

Datum:

Wat zouden jullie over dit onderwerp willen weten?

Wat denken jullie dat de tekst jullie over dit onderwerp gaat vertellen?

Titel van de tekst:

STRATEGIE:  VERKENNEN

FASE 1: VOOR HET LEZEN

blz

 5 
MIN.



Stap 2: Schrijf per alinea de belangrijkste signaalwoorden op. Schrijf ook op welke 
verbanden deze signaalwoorden aangeven.

Woord/zin

Signaalwoorden VerbandenAlinea

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hulpstrategie Betekenis

STRATEGIE:  BEGRIJP WAT JE LEEST
Stap 1: Check met je groepje na elke alinea of er in die alinea iets staat dat je niet 
(helemaal) begrijpt. Dat kan een woord zijn, of een hele zin, of zelfs meerdere zinnen.

blz

FASE 2: TIJDENS HET LEZEN

Stap 3: Schrijf op welke woorden of zinnen jullie groepje niet (helemaal) begrijpt. 

Stap 4: Probeer de betekenis te achterhalen. Gebruik hiervoor de hulpstrategieën op    
     de informatiekaarten. Schrijf op welke hulpstrategie jullie hebben toegepast. 

Stap 5: Wat is de betekenis van het woord of de zin? Bedenk samen een goede definitie.   
     Schrijf deze op. 

 10 
MIN.
PER ALINEA



STRATEGIE: SAMENVATTING VAN EEN ZIN
Stap 1: Bespreek na iedere alinea wat het belangrijkste uit die alinea is. 
     Beantwoord samen de volgende vragen: 
       Wie of Wat is het belangrijkste uit deze alinea?
       Wat zegt de alinea over deze Wie of Wat?

Stap 2: Vat de alinea samen in één zin. Controleer samen of de samenvatting nog beter kan. 

Stap 3: Schrijf de samenvatting van één zin op. 

Alinea

1.

5.

3.

2.

6.

4.

Samenvatting

blz

STRATEGIE: TREK JE CONCLUSIES
Kijk naar je voorspellingen over de tekst bij de strategie Verkennen. 
Klopten je voorspellingen over de tekst? 

Stap 1.

FASE 3: NA HET LEZEN  10 
MIN.

Zo ja: welke voorspellingen klopten? Zo nee: wat zijn de verschillen tussen 
jullie voorspellingen en waar de tekst 
echt overgaat?



Op welke vragen geeft de tekst antwoord? 
Bedenk een detailvraag, een samenvattende vraag en een denkvraag.
Geef ook het antwoord op de vragen. 
Zie de kaart Vragen stellen voor uitleg over verschillende soorten vragen.

Stap 2.

Detailvraag: Antwoord:

Samenvattende vraag: Antwoord:

Denkvraag: Antwoord:

blz

Praat samen over de tekst en over het samenwerken. Geef antwoord op de vragen. 

Wat vonden jullie van de tekst? Noem drie woorden (bijvoorbeeld: grappig, interessant).  

Hoe ging het samenwerken? Noem een pluspunt en een verbeterpunt.

Stap 3.


