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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Daniëlle van der Zalm.
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4.

DE INHOUD VAN EEN TEKST
 Start
 Terugblik
- Wat heb je tot nu toe geleerd?
- Heb je de afgelopen week leesstrategieën ingezet? Zo, ja bij welke vakken en wat was je
ervaring?
 Voorkennis
-

Er worden vragen gesteld over de inhoud van een tekst.

DE VRAGEN
1. Wat bedoelen we met de inhoud van een tekst?
2. Wat is het verschil tussen een titel en een kopje van een tekst?
3.

Wat is een sleutelwoord?

4.

Wat is het verschil tussen het thema, de hoofgedachte en het genre van een tekst?
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Start
Oefening

Waarom vallen slapende vogels niet van hun tak?
Heb je ooit een slapende vogel van een tak zien vallen? Vast niet! Hoe krijgen ze het voor
elkaar om te slapen op één poot of te balanceren op een dunne tak en toch netjes overeind
te blijven?
Een vogel die op een tak balanceert op één of twee poten hoeft daar weinig voor te doen.
Een vogelpoot is van nature dichtgeknepen. Dus wanneer een vogel op een tak gaat zitten,
gaan de tenen automatisch in de grijpstand. De vogelpoten werken als een soort
sluitmechanisme. De buigspieren trekken de tenen samen als de gevederde dieren
neerhurken. Sterker nog, hoe dieper de vogel hurkt, hoe steviger de tak omsloten wordt.
Door dit mechanisme heeft de vogel een vaste greep. Echter als ze weg willen vliegen,
moeten ze wel even moeite doen om hun klauw te openen en de tak los te laten. De vogel
moet kracht gebruiken om de tenen los te krijgen van de tak. Dit zie je goed bij een
wegvliegende vogel die zich eerst uitstrekt om zijn tak te kunnen verlaten.

Sleutelwoord:
Onderwerp:
Genre:
Hoofdgedachte:

Tip: Maakt gebruik van de Instructiekaart
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Inhoud
Bedenk een titel bij de tekst, een kopje bij de alinea, wat is het thema, wat is het onderwerp, de hoofdgedachte.
Voor deze vragen is het belangrijk dat je de hele tekst nauwkeurig leest en sleutelwoorden kan herkennen.

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.
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Lees tekst 1.
1.

Wat is het beste kopje boven de eerste alinea?

A. Even voorstellen
B. Spelen
C. Ik heet Catch
2.

Wat is het beste kopje boven de derde alinea?

A. De wesp
B. Gestoken door een wesp
C. Mijn baasje in paniek
3.

Wat is het beste kopje boven de vierde alinea?

A. Een gezwollen lip
B. De dierenarts
C. Hardleers
4.

Lees alinea 4. Welke zin zegt het best waar deze alinea over gaat?

A. Catch voelt zich weer beter na een bezoek aan de dierenarts.
B. Ondanks het incident, grijpt Catch er nog lustig op los.
C. Catch pakt nog steeds alles in zijn bek.
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Inhoud
Bedenk een titel bij de tekst, een kopje bij de alinea, wat is het thema, wat is het onderwerp, de hoofdgedachte.
Voor deze vragen is het belangrijk dat je de hele tekst nauwkeurig leest en sleutelwoorden kan herkennen.

Tekst 2
Inwoners van New York zagen ongewoon fel blauw licht boven de stad
Explosie zorgt voor vreemd helblauw licht boven New York
28 december 2018
New Yorkers keken even vreemd op toen ze ineens een felblauw licht zagen verschijnen boven de stad. Op
sociale media werd er lustig op los gespeculeerd en er werden video’s gedeeld van het bijzondere
verschijnsel. Sommigen zagen in het licht een scène uit de sciencefiction film Independence Day, waarin
vijandige buitenaardsen met ufo’s een invasie uitvoeren op aarde en er dood en verderf zaaien.
Het vreemde licht bleek afkomstig te zijn van een explosie en daaropvolgende brand in een transformer
van een elektriciteitscentrale in het stadsdeel Queens. Het ging dus níet om een buitenaardse invasie, zoals
sommige bezorgde burgers dachten.
De politie van New York bevestigt dat het licht afkomstig is van de explosie van een transformer bij een
elektriciteitscentrale in Queens. Het vuur dat door de explosie veroorzaakt werd, is inmiddels onder
controle, aldus de politie, die verder meldt dat er geen gewonden gevallen zijn
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5.

Wat is een ondertitel?

A. De kopjes per alinea zijn ondertitels.
B. Een korte zin die een verduidelijking geeft over de titel of het thema van de tekst.
C. Een samenvatting van de tekst die onder de titel staat.
Lees tekst 2
6.

Wat is het sleutelwoord van de tekst?

A. brand
B. explosie
C. licht
7.

Wat is het beste kopje boven de tweede alinea?

A. De brand
B. De explosie
C. Explosie veroorzaakt licht
8.

Onder welke rubriek zou deze tekst het meest waarschijnlijk gestaan hebben?

A. Buitenlands nieuws
B. Gezondheid
C. Geschiedenis
D. Natuur
Tekst:
De bever is het grootste knaagdier van Nederland. Hij heeft twee scherpe knaagtanden en
twee heel handige voorpootjes. Hij woont altijd in de buurt van water en er moeten veel
bomen zijn. De bever is een eersteklas bouwer die voortdurend bezig is met het
onderhoud aan zijn onderwaterwoning.

9.

Lees bovenstaande tekst. Wat is het sleutelwoord?

A. knaagdier
B. bever
C. bevers
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Tekst:
150 jaar geleden bedacht Levi Straus een broek voor de hardwerkende mijnwerkers in Amerika.
De broeken waren gemaakt van ijzersterk katoen: denim. Het enige nadeel was dat ze op
sommige plekken scheurden. Om deze reden zijn de zakken verstevigd met klinknageltjes
(spijkers). Zo is de spijkerbroek ontstaan.

10.

Lees bovenstaande tekst. Wat is het sleutelwoord?

A. broek
B. broeken
C. spijkerbroek
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Inhoud
Bedenk een titel bij de tekst, een kopje bij de alinea, wat is het thema, wat is het onderwerp, de hoofdgedachte.
Voor deze vragen is het belangrijk dat je de hele tekst nauwkeurig leest en sleutelwoorden kan herkennen.

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.
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www.trucjes.nl

Lees tekst 3, de eerste alinea.
11.

Welke titel zou je ook boven de tekst kunnen plaatsen?

A. Goocheltrucs
B. De goocheltruc
C. De goocheltruc met de munt
12.

Wat voor thema past het best bij de tekst?

A. Goochelen
B. Magiërs
C. Een munt laten verdwijnen
D. Benodigdheden
13.
A.
B.
C.
D.

Welke woorden passen het best bij deze tekst?

Ervaar zelf de goocheltrucs
De goocheltruc met de munt
Lees over goocheltrucs
Leuke goocheltrucs
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Tekst:

Verwonder je over de vele vriendschappen in het dierenrijk. Lees over
olifanten, koolmeesjes, coyotes, vuurvliegjes, pinguïns, apen, mieren,
flamingo’s… en nog véél meer. Maar let op, want ook in de dierenwereld
zijn niet alle vrienden te vertrouwen…
14.

Lees bovenstaande tekst. Welk thema past het best bij de tekst?

A. Dierenwereld
B. Vriendschap
C. Dieren
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Tekst:

Hoe ziet de beste school van de wereld eruit? Nou, zoals die van Marie
en Jack! Ze leren rekenen met pizza’s, Engels in Londen en vloggen om
te leren spellen. Het wordt steeds gezelliger op school! Tot op een dag
meneer Badeendje voor de deur staat met slecht nieuws.
15. Lees bovenstaande tekst. Welk thema past het best bij de tekst?
A. School
B. Rekenen
C. Slecht nieuws
Tip: Het thema van een boek geeft in één woord antwoord op de vraag: “Waar gaat het boek over?"
Voorbeelden van thema's zijn fantasie, geheim, liefde, vriendschap.
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Inhoud
Bedenk een titel bij de tekst, een kopje bij de alinea, wat is het thema, wat is het onderwerp, de hoofdgedachte.
Voor deze vragen is het belangrijk dat je de hele tekst nauwkeurig leest en sleutelwoorden kan herkennen.

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 klimvaardigheidsbewijs 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.
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Lees van tekst 4, de titel en de eerste alinea.
16.

Wat is het thema van de tekst?

A. Klimmen
B. Bewegen
C. Gezondheid
17.

Verhalen kun je sorteren. Bij welk genre past bovenstaande tekst het best?

A. Sport
B. Gezondheid
C. Spanning
D. Humor
18.

Wat is een goede samenvatting van de derde alinea?

A. De schrijver schrijft over een activiteit.
B. De schrijver schrijft over de spelletjes.
C. De schrijver schrijft over de bezigheden van de Kidskimclub.
19.

Wat is de hoofdgedachte van de tekst?

A. Klimmen is leuk.
B. Je wordt overgehaald om je aan te melden bij de klimclub
C. Het leren van de benodigde vaardigheden van de klimsport.
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Tekst:

Jos zit in groep 7 en heeft vandaag zijn spreekbeurt over Ridders. Jos is zenuwachtig, hij moet zo
beginnen. Vooraf heeft hij goed op internet naar informatie en plaatjes gezocht. Hij heeft ook een
PowerPointpresentatie gemaakt, maar vond dit best lastig. Straks vinden anderen kinderen het
stom. Jos mag trost zijn, want na afloop ontving hij een oorverdovend …*… van zijn klasgenoten.

20.

Wat is het thema van de tekst?

A. School
B. Ridders
C. Jos
21.

Welke titel past het best boven de tekst?

A. Jos op school
B. Een spreekbeurt houden
C. Jos houdt een spreekbeurt
22.

Welk woord hoort op de plaats van *?

A. applaus
B. geschreeuw
C. gejoel
23.

Welk woorden passen bij het onderwerp van de tekst?

A. gespannen, onrustig
B. nerveus, onzeker
C. bedroefd, somber
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