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Leesstrategieën

Oriënterend lezen
Je weet het onderwerp van de tekst en het leesdoel

Globaal lezen
Je weet in hoofdlijnen waar de tekst over gaat. Je weet om wat voor tekst gaat (tekstsoort)

Zoekend lezen
Het vinden van

bruikbare informatie

Nauwkeurig lezen
Je hebt een goed beeld

van waar deze tekst
over gaat

Studerend lezen
De belangrijkste

informatie onthouden

Kritisch lezen
Beoordelen of de informatie
juist is. Je kunt een mening

vormen
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Studerend lezen
Eerst stap O1 t/m O3 van Oriënterend lezen en G4 t/m G8 van Globaal lezen.

Stap S9: Onderstreep of noteer tijdens het lezen per alinea de kernzin.  Vaak is de eerste zin  of de 
  laatste zin de kernzin van de alinea. 

Stap S10:  Noteer de hoofdgedachte van de hele tekst: wat is het belangrijkste dat de schrijver jou 
  over dit onderwerp wil vertellen? Gebruik het sleutelschema dat je bij stap G8 hebt gemaakt.

Stap S11: Zoek de betekenis van de belangrijkste moeilijke woorden en noteer het woord en de  
  bijpassende betekenis in een woordenschrift.

Stap S12: Begin met het sleutelschema dat je bij stap G8 hebt gemaakt. Maak het sleutelschema met
  de belangrijkste woorden compleet.Teken voor jezelf in dit sleutelschema de relaties tussen 
  die woorden. Op die manier krijg je een goed beeld van de opbouw van de tekst.

Stap S13:  Maak met de woorden uit je sleutelschema en de onderstreepte kernzinnen in eigen woorden 
  een samenvatting en/ of vertel aan een medeleerling of docent het belangrijkste van de tekst.

Na het lezen:
• kun je de hoofdzaken van deze tekst in eigen woorden samenvatten of navertellen;
• ben je in staat tijdens een toets de juiste begrippen en verbanden toe te passen.
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Stappenplan: Moeilijke woorden

Stap MW1:  Stop niet te snel bij een moeilijk woord. Lees eerst de hele alinea en beslis dan of je 
 de betekenis wel moet opzoeken. Is het belangrijk om de betekenis van het moeilijke 
 woord te achterhalen?

Stap MW2:  Kijk naar het woord. Zoek naar een bekend deel van het  samengestelde woord en 
 achterhaal daarmee de betekenis van het hele woord.

Stap MW3: Kijk naar een foto of tekening bij de tekst. Misschien kun je daar de betekenis van het 
 moeilijke woord uit halen.

Stap MW4: Teruglezen: probeer de betekenis uit de zin voor het moeilijke woord te halen.

Stap MW5: Verder lezen: probeer de betekenis uit de zin na het moeilijke woord te halen.

Stap MW6: Nog niet gelukt? Ga dan naar het stappenplan: Gebruik van woordenboek.
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