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1.  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  
 

              Het leven in 2050 
 

1. Om kwart over zeven wordt Sven wakker. De 
verlichting staat aan, zodat zijn hersenen door 
hebben dat hij uit zijn bed moet. Sven slaat zijn 
dekbed op waardoor de verlichting in de 
badkamer en de gang aan gaat. Hierdoor kan hij 
gemakkelijk de weg naar de badkamer vinden 
zonder dat hij zijn tenen stoot. 

 
2. Terwijl hij een douche neemt, kijkt hij op de 

glazen douchewand om te kijken welke 
activiteiten hij vandaag gaat doen. Als hij na het 
douchen door de gang loopt, hoort hij zijn zus 
Lieke. Zijn zus staat op de Kids Energy Trainer. 
Terwijl ze staat te springen op de trainer wordt de 
bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. 

 
3. Vervolgens loopt Sven naar beneden naar de 

keuken. Ontbijten kan snel, omdat alles al klaar 
staat. Die broodjes afbakken net voordat je uit je 
bed komt is echt een werelduitvinding, denkt 
Sven. Via een smarthorloge die een 3D beeld van 
de persoon waarmee je belt boven je scherm laat 
zien, heeft hij nog even contact met zijn moeder 
die al op haar werk is. Hierdoor lijkt het net of ze 
gewoon voor hem staat. Dat is echt fijn! 

 
4. Nu snel naar school. Hij geeft de deur een duw en 

deze opent zich vanzelf. Sleutels zijn niet meer 
nodig. Dat is echt iets uit het verleden. “Handig 
hoor, die nieuwe technologie”, zegt Sven. Het 
blijft gek om zonder een tas te vertrekken naar 
school. Het enige wat hij nodig heeft, is een 
smarthorloge waarmee je kunt telefoneren, 
fotograferen, maar ook alle informatie die je 
wenst kunt opzoeken en opslaan. Bovendien gaat 
hij morgen op schoolreis. Gezellig met de hele 
klas in de spaceshuttle naar de maan om even te 
kunnen genieten van het uitzicht op aarde. 
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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. verhaal 
B. recept 
C. gedicht 
D. nieuwsbericht 
 
3.   Welke van de drie volgende titels is van een verhaal? 
 
A. De ontmoeting in het park 
B. De aanbiedingen van de week. 
C. Menukaart 
 
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    

Honden 
 
Wat moet je weten, voordat je een hond koopt? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook al zullen we het niet meteen denken, de hond is een roofdier. De hond stamt af van de 
hondachtigen, waartoe ook wolven, vossen en jakhalzen behoren. De tamme hond zoals wij die 
kennen stamt af van de wolf. Wij kennen de hond natuurlijk vooral als huisdier, maar er zijn ook 
honden die in het wild leven, zoals de wilde hond. 
 
Honden hebben hele goede oren en horen zelfs beter dan de mens. Ze kunnen geluiden horen die te 
zacht of te hoog voor ons zijn en weten precies waar het vandaan komt. Honden kunnen minder 
goed kleuren waarnemen. De kleuren zijn wat grauwer. Echter hebben ze wel een breder blikveld, 
omdat de ogen aan de zijkant van de kop zitten. En ze kunnen vooral in het donker en in de 
schemering heel goed zien.  De snuit zit aan de voorkant van de kop. Hoe langer de snuit, hoe beter 
de hond kan ruiken.  Een hond gebruikt zijn scherpe neus om te kunnen jagen. 
 
Echter wordt de neus ook gebruikt om de omgeving in de gaten te houden en om met andere 
honden te communiceren. Honden zijn gewend om de omgeving waarin ze leven af te bakenen, door 
hun territorium aan te geven. Ze doen dit met geursporen, ook wel geurvlaggen genoemd. Dat 
betekent dat ze hier en daar een beetje urine (door te plassen) achter laten. Hiermee waarschuwen 
ze andere honden om niet in hun buurt te komen.  
 
Tip:  
Wie een leuk hondje wil kopen en gaan opvoeden, moet beseffen dat het van oorsprong een roofdier 
is. Tamme honden zijn zeer geschikt om als huisdier te houden. Bedenk echter wel dat een hond 
aandacht vraagt en drie keer per dag moet worden uitgelaten. En bedenk welk type hond bij je past. 
Er zijn namelijk 300 verschillende rassen en elk ras heeft bepaalde karaktereigenschappen en een 
aanpak nodig die daar bij past. 
                                                                                                                                                                               © 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 honden. 
C. Om je te overtuigen een hond te kopen. 
D. Om je te informeren over honden, voordat je er één koopt. 
 
6.        Waar gaat de tekst over? 
 
A. Over honden. 
B. Over roofdieren. 
C. Over de kenmerken van de hond. 
D. Over honden, zodat je meer weet, voordat je er één koopt. 
 
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 
 

Verborgen kleuren! 

Heb je tijd over? En verveel je je? Dan is het leuk om een proefje te doen!   
Wil jij ook graag weten hoe iets werkt of hoe het in elkaar zit? Op onze scheikunde afdeling 
zijn ze net zo nieuwsgierig. Onlangs hebben we een onderzoek gedaan naar kleuren. Wist je 
dat sommige kleuren niet "echt" zijn? Deze kleuren zijn gemaakt uit een mengsel van allerlei 
andere kleuren. Om te onderzoeken uit welke kleuren de inkt van je viltstiften bestaat 
hebben we gebruik gemaakt van een methode die in de scheikunde ook wel 
papierchromatografie genoemd wordt. 
 
Benodigdheden 
- 1 schaar 
- 1 wit koffiefilterzakje 
- een schaaltje met water 
- een touwtje 
- paperclips 
- viltstiften 
 
 
 
 
Hoe je deze proef zelf kunt doen 
Knip het filterzakje in even lange stroken. Kleur met je viltstiften een rondje aan de 
onderkant van elke strook. Hang het touwtje tussen twee punten en zet daar het schaaltje 
met water onder. Vervolgens hang je de strookjes papier aan het touwtje met de onderkant 
in het water.  Zorg er voor dat alleen de onderkant van het strookje in het water hangt. Niet 
de inkt. Het water zal nu in het papier omhoog kruipen en neemt daarbij de kleuren waaruit 
de inkt bestaat mee. Je kunt nu zien uit welke kleuren de inkt is samengesteld. 
 
Uitleg 
Door gebruik te maken van speciaal filtreerpapier zoals een koffiefilter kun je stoffen van  
elkaar scheiden. Wanneer een stuk papier met daarop een inktvlek in een bodempje water 
gehangen wordt trekt het water omhoog het papier in en neemt de kleurstoffen van de inkt 
mee.  Maar de verschillende kleurstoffen stijgen niet met dezelfde snelheid. Daardoor wordt 
zichtbaar uit welke basiskleuren de inkt samengesteld is. 
 
En vond je het proefje leuk? Sta je ook te springen om proefjes te gaan doen! Je kunt vaker 
dit soort proefjes doen. Op internet en in studieboeken kom je allerlei proefjes tegen. Je 
leert door de proefjes nadenken. Het is dus leuk en leerzaam!                                    
 
www.hobbyprojecten.nl 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inkt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Water
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurstof
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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 proef verborgen kleuren. 
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  
  
Waarom is bewegen gezond? 
 
Bewegen is leuk en heel belangrijk! Bewegen is gezond, dat is inmiddels bij veel mensen bekend. 
Toch bewegen we steeds minder door het gebruik van de computer, internet, televisie en mobiele 
telefoon. Voor je het weet is er weer één uur voorbij en ben je niet actief geweest.  
Bewegen is gezond! Dat hoeft niet alleen maar sport te zijn, maar ook rennen, fietsen, stoeien, 
klimmen, voetballen en skeeleren vallen hieronder. Bewegen is gezond, maar waarom is bewegen 
gezond?  
 
Per dag één uur bewegen heeft veel voordelen. Ten eerste voel je je na het sporten of intensief 
bewegen meteen prettiger en fitter. Je kunt beter slapen en hebt bovendien meer energie om alle 
dingen te doen die je dagelijks onderneemt. 
 
Ten tweede is het goed om te bewegen, omdat je op deze manier veel ziektes en kwaaltjes kan 
voorkomen. Door te sporten krijg je meer kracht, snelheid en wordt je uithoudingsvermogen groter. 
Kortom, bewegen houdt je botten en spieren sterk en houdt je lichaamsgewicht op peil. Daarnaast 
leer je tijdens het sporten andere kinderen kennen, waardoor je leert omgaan met gevoelens van 
anderen en van jezelf.  
 
Bewegen en leren 
Sommige mensen zijn bang dat je door te sporten op school minder gaat presteren. Ze denken dat je 
door sport moe wordt en dan geen energie meer hebt voor de les. Dat blijkt niet waar te zijn. 
Kinderen die meer gaan sporten kunnen zich juist beter concentreren in de klas en halen daarom 
betere schoolresultaten. Daarom vind ik het dus goed om te bewegen voordat de les begint. Dan heb 
je al een portie beweging gehad, voordat de school begint en kan het leren goed beginnen. Je kunt 
denken aan op de fiets of lopend naar school gaan.  
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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 bewegen.  
B. om de lezer te amuseren met een verhaal over bewegen. 
C. Om de lezer te laten nadenken over bewegen en je gezondheid. 
D. Om lezers te informeren over bewegen. 
 
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 cupcakes 
B.  Ik vind dat kinderen meer groente en fruit moeten eten. 
C. Wat zijn kieviten?  
 
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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