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INFORMATIE   

 
 
 Gesprek over de les 

- Je krijgt uitleg over de les van vandaag en dan kan je met elkaar aan de slag! 

 
 Start van de les 
- Er worden vragen gesteld over informatie. 

 
 

 

    DE VRAGEN 

1. Welke tekstsoorten ken je? 
 

2. Waarom schrijft een schrijver teksten? 
 

3. Welke soorten bronnen ken je? 
 

4. Hoe kun je tekstsoorten, schrijversdoelen en bronnen van een tekst achterhalen? 
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Informatie 

Informatie betekent: Kennis van tekstsoorten, bedoeling van de schrijver en bronnen. 
 
Lees de titel, bekijk de tekst, bekijk eventuele plaatjes, lees nauwkeurig de tekst. 
 
  

Tekst 1 

             Catch wil altijd spelen 

1. Hallo, mijn naam is Catch. Mijn baasje heeft mij deze 
naam gegeven en dat zal ik hem laten weten. Ik ben 
een klein, lief en schattig hondje. Ik heb veel energie 
en vind het daarom erg leuk om met mijn baasje een 
parcours met hindernissen te lopen. Dat doen we één 
keer in de week. Verder ben ik heel speels, pak ik alles 
in mijn bek en wil overal mee spelen, inclusief levende 
wezentjes. Mieren, wormen, vliegjes, noem het maar 
op of ik ga er achteraan.  

 
2. Vandaag mag ik spelen in de tuin van mijn baasje. In de 

border bij de schutting staan pioenrozen. Op één van 
de bloemen is een wesp neergestreken. Ik besluit om 
erop af te rennen en ik ben tot mijn vreugde net snel 
genoeg om de wesp te vangen.  
 

3. De wesp is hier niet zo blij mee en prikt in mijn lip. 
Ik denk: “Wat is dit?” Vervolgens begin ik rondjes te 
draaien en te piepen van de pijn. Mijn baasje schrikt 
heel erg en vraagt: “Heb je je pootje bezeerd?” Ik 
voel mij niet goed en heel erg moe en wil gaan 
slapen. Terwijl ik wil gaan liggen, begin ik te kwijlen. 
Mijn baasje raakt in paniek en belt de dierenarts. 
 

4. Bij de dierenarts krijg ik een prik, waardoor ik me                                                                                                                   
gelukkig al snel weer beter voel. Ik heb nog een                                                                                               
gezwollen lip, maar ik kan alweer snel spelen.                                                                                              
Denken jullie dat ik hier wat van geleerd heb?                                                                                                   
Tuurlijk niet, want ik ga gelijk weer overal 
achteraan.  

© Daniëlle van der Zalm 

 

 



 

©2021 l Daniëlle van der Zalm, Leer- en gedragsspecialist l Alle rechten voorbehouden 
 
 

 
Lees van tekst 1 alleen de titel, de inleiding en het slot en kijk naar het plaatje! 
Geef na het lezen van de tekst een antwoord op onderstaande vragen. 

 
 

1.     Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven? 
 
A. Om je een uitleg te geven.  
B. Om de lezers te amuseren. 
C. Om je ergens toe over te halen. 
D. Om je te waarschuwen. 
 
2.   Wat voor soort tekst is dit?  
 
A. een verhaal 
B. een oproep 
C. een gedicht 
D. een nieuwsbericht 
 
3.   Welke van de drie volgende titels is van een verhaal? 
 
A. De dansende dieren in het bos 
B. Lucky is de liefste en mooiste hond van de wereld! 
C. Zo maak je zelf een boek 
 
4.          Waar zal deze tekst staan? 
 
A. In een handleiding. 
B. In een informatief boek. 
C. In een leesboek. 
D. In een tijdschrift.  
 
Onthoud: Amuserende teksten vertellen een verhaal. Je leest ze voornamelijk voor je eigen plezier. 
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Informatie 

Informatie betekent: Kennis van tekstsoorten, bedoeling van de schrijver en bronnen. 

Lees de titel, bekijk de tekst, bekijk eventuele plaatjes, lees nauwkeurig de tekst. 

 

Tekst 2 

Jane Goodall en haar onderzoek naar de chimpansees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit enquêtes is gebleken dat de chimpansee één van onze lievelingsdieren is. Dit geldt zeker voor de 
Engelse onderzoekster Jane Goodall, die jaren geleden naar Afrika ging om alles te weten te komen over 
het gedrag van de chimpansee. Het werd een studie van maar liefst 40 jaar. 
 
Dit is met afstand het langst lopende veldonderzoek van in het wild levende dieren. Aanvankelijk moesten 
de chimpansees niets hebben van Jane Goodall, maar omdat zij bleef terugkeren naar de dieren die haar 
hart gestolen hadden en op een veilige afstand onderzoek deed, begonnen de apen haar te beschouwen als 
een kennis. De grote doorbraak kwam toen babychimpansee Fifi de neus van Jane aanraakte. Jane was 
eindelijk aanvaard door de apen! 
 
Jane Goodall kwam als eerste met verbazingwekkende conclusies over hoe de chimpansees werktuigen 
gebruikten en zelfs maakten. Tot dan toe werd gedacht dat alleen de mens werktuigen kon maken en 
gebruiken. De onderzoekster ontdekte dat chimpansees werktuigen zoals takjes gebruiken om te kunnen 
eten. Hiermee vangen ze termieten. Dit is een insect die lijkt op een mier. Verder ontdekte ze dat 
chimpansees soms vlees eten, in een groep op jacht gaan en oorlog voeren met andere apensoorten. 
 
Ook kwam ze met conclusies over hoe de chimpansees communiceren. Ze maken vele geluiden en elk 
geluid betekent iets anders. Met deze geluiden drukken ze een emotie uit. Ook wist zij te achterhalen dat je 
chimpansees gebarentaal kunt leren. Ze kunnen meer dan 300 gebaren leren. Ze gebruiken deze gebaren 
en geluiden om elkaar te begrijpen. Echter hebben ze niet een complexe taal zoals de mens ontwikkeld. 
 
Tegenwoordig voert Jane geen onderzoeken meer uit. Andere wetenschappers voeren vandaag de dag het 
onderzoek uit. Wel volgt zij de resultaten en bevindingen nog op de voet. 

                                                                                                                                                   © Daniëlle van der Zalm 
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Lees van tekst 2 alleen de titel, de inleiding en het slot en kijk naar het plaatje! 
Geef na het lezen van de tekst een antwoord op onderstaande vragen. 

 
5.          Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven? 
 
A. Om je iets uit te leggen. 
B. Om je te vermaken of amuseren met een verhaal over apen. 
C. Om je te waarschuwen voor het veldonderzoek van Jane Goodall. 
D. Om je te informeren over het veldonderzoek van Jane Goodall. 
 
6.        Waar gaat de tekst over? 
 
A. Over onderzoeken. 
B. Over studies. 
C. Over chimpansees. 
D. Over Jane Goodall die onderzoek deed naar het gedrag van chimpansees. 
 
7.        Wat voor soort tekst is het? 
 
A. een informatieve tekst 
B. een instructietekst 
C. een meningtekst 
D. een verhalende tekst 
 
8.        Wat is je leesdoel als je een informatieve tekst leest?  
 
A. Je kennis vergroten. 
B. Iemands standpunt, mening achterhalen. 
C. Leren hoe je iets kan doen. 
 
9.        Wat is je leeshouding als je een informatieve tekst leest? 
 
A. Kritisch lezen. Deel ik het standpunt van de schrijver? 
B. Intensief lezen, terug lezen, zodat je kan onthouden wat je leest. 
C. Grondig lezen, zodat je de activiteit kan uitvoeren. 
 

De schrijver van bovenstaande tekst had als doel: informatie geven. We noemen zo'n tekst een 
informatieve tekst. 
Een informatieve tekst geeft antwoord op vragen; je kunt er je kennis mee uitbreiden. 
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Informatie 

Informatie betekent: Kennis van tekstsoorten, bedoeling van de schrijver en bronnen. 
 
Lees de titel, bekijk de tekst, bekijk eventuele plaatjes, lees nauwkeurig de tekst. 
 

Tekst 3 

De verdwijntruc 
 
Geloof je in magie. Ook al doe je dat niet, dan zijn er altijd wel een paar eenvoudige dingen die je kunt doen 
om mensen te laten geloven dat je een echte magiër bent. Goede goocheltrucs vereisen vaardigheden, 
maar met een beetje oefenen kun je een complete show opvoeren. 
 
Benodigdheden 

• 2 A4tjes (wit) 
• schaar 
• plakstift 
• Glas 
• Muntstuk 
• doekje 

 
Bereid je truc voor.  
 Deze truc vraagt om voorbereiding voordat je de act aan het publiek laat zien. 

1. Trek een cirkel om de rand van een helder drinkglas. Druk je potlood licht op het witte papier en 
houd de lijn zo dicht mogelijk bij de rand. 

2. Knip eerst de cirkel uit het papier. Pak daarna een plakstift en smeer wat lijm op de rand van het 
glas. Druk vervolgens de papieren cirkel voorzichtig op de rand van het glas, zodat de opening 
volledig bedekt wordt.  

 
De truc 

1. Plaats het heldere, gemonteerde drinkglas ondersteboven op het A4 papier en leg het muntstuk 
ernaast. 

2. Drapeer een sjaal, zakdoek of handboek volledig over het glas. Hiermee verdoezel je de uitsparing 
(witte cirkel) op het glas. 

3. Verplaats het bedekte glas naar de bovenkant van de euro en zorg ervoor dat het glas met de 
papieren cirkel volledig de euro bedekt. 

4. Zwaai met een toverstaf, tik drie keer op de onderkant van het glas of zeg magische woorden die jij 
leuk vindt om aan je show toe te voegen. 

5. Verwijder de sjaal om te laten zien dat de munt verdwenen is. 
 
Nog een tip: 
Oefen de truc zo vaak als je kunt voor de spiegel en vertel niemand hoe je truc werkt. 
                                                                                                                                                  
©Daniëlle van der Zalm                                                                                                             www.trucjes.nl 
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Lees van tekst 3 alleen de titel, de inleiding en het slot en kijk naar de plaatjes! 
Geef na het lezen van de tekst een antwoord op onderstaande vragen. 
 
10.        Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven? 
 
A. Om de lezers te informeren over de truc met de munt. 
B. Om de lezers iets aan te prijzen of de lezer ergens toe over te halen. 
C. Om lezers uit te leggen hoe iets werkt of iets te leren. 
D. Om de lezers te amuseren. 
 
11.      Wat is je leesdoel als je een directieve tekst leest? 
 
A. Je kennis vergroten. 
B. Iemands standpunt, mening achterhalen. 
C. Leren hoe je iets kan doen. 
 
12.       Wat heeft het voor zin om op een tekst te oriënteren? 
 
A. Dan kan je proberen te achterhalen wat de bedoeling van de schrijver is. 
B. Dan kan je proberen te achterhalen wat voor tekstsoort het is. 
C. Dan kan je je leesdoel vaststellen. 
D. Zowel antwoord A, B en C zijn juist. 
 
13.       Waar kan de tekst hebben gestaan? 

 
A. In een krant 
B. In een studieboek 
C. In een folder 
D. Op een website 
 
Onthoud: Directieve teksten vertellen hoe je iets moet doen.  
In een directieve tekst staan allerlei aanwijzingen. Je kunt er niet je kennis, maar je vaardigheden 
mee vergroten. 
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Informatie 

Informatie betekent: Kennis van tekstsoorten, bedoeling van de schrijver en bronnen. 
 
Lees de titel, bekijk de tekst, bekijk eventuele plaatjes, lees nauwkeurig de tekst. 
 

Tekst 4 

Dol op klimmen?  

Ben jij altijd als eerste boven in het klimrek? Of de eerste die boven in een boom zit? Of heb je 
wel eens geklommen met een kinderfeestje en vond je het erg leuk? Dan is klimmen 
misschien iets voor jou!  

Bij de Kids klimclub kun je kennis maken met het klimmen. Je leert de benodigde 
basisvaardigheden van de klimsport, hoe je veilig moet zekeren en de grepen juist kunt 
vasthouden, zodat je soepeler naar boven kunt klimmen en nog veel meer. Deze eerste 
lessen staan helemaal in het teken van het halen van je klimvaardigheidsbewijs. Dit is een 
speciaal pasje waarmee je overal in Nederland kan laten zien dat je zelfstandig kunt klimmen.  

Daarnaast worden er ook regelmatig andere leuke activiteiten georganiseerd, zoals een kamp 
in de Ardennen of klimmen en boulderen (het klimmen op valhoogte) in een andere klimhal of 
je kunt meedoen aan klimwedstrijden. Dit is mogelijk, mits je een vaardigheidsbewijs hebt. 

Wil je eerst kijken of klimmen wel jouw sport is, volg dan een proefles op dinsdag, donderdag 
of zaterdag. 

Meer weten over het klimmen bij Kids klimclub? Neem een kijkje op onze website 
www.klimclub.nl en meld je aan. Wie zich voor 31 maart inschrijft ontvangt op de eerste les 
een kleine attentie. 

© Daniëlle van der Zalm 
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Lees van tekst 4 alleen de titel, de inleiding en het slot en kijk naar de plaatjes! 
Geef na het lezen van de tekst een antwoord op onderstaande vragen. 
 
14.  Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven? 
 
A. Om de lezer iets uit te leggen over de Kids Klimclub.  
B. om de lezer te amuseren met een verhaal over de klimclub. 
C. Om de lezer te over te halen lid te worden van de Kids Klimclub. 
D. Om lezers te informeren over klimmen. 
 
15.   Wat is je leesdoel als je een argumentatieve tekst leest? 
 
A. Je kennis vergroten. 
B. Iemands standpunt, mening achterhalen. 
C. Leren hoe je iets kan doen. 
 
16.   Wat is je leeshouding als je een argumentatieve tekst leest? 
 
A. Kritisch lezen. Deel ik het standpunt van de schrijver? 
B. Intensief lezen, terug lezen, zodat je kan onthouden wat je leest 
C. Grondig lezen, zodat je de activiteit kan uitvoeren. 
 
17.   Welke van de drie volgende titels is van een argumentatieve tekst? 
 
A.  Het recept voor gezonde koekjes. 
B.  Alleen deze week ontvang je nog korting. 
C.  Wat eten flamingo’s? 
 

Argumentatieve tekst 
Onthoud: De schrijver van bovenstaande tekst had als doel: zijn mening/standpunt geven, anderen 
overhalen. We noemen zo'n tekst een argumentatieve tekst of een meningtekst. 
De schrijver geeft aan wat hij vindt. Een ander kan daar heel anders over denken. 
 
De schrijver geeft in zo'n tekst argumenten/redenen: hij vertelt waarom hij iets vindt. 
Hij probeert anderen te overtuigen. Jij kunt beslissen of je iets doet of niet. 
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