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6. DE STRUCTUUR VAN TEKSTEN  

 
 
 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 structuur van een tekst. 

 

    DE VRAGEN 

1. Wat is samenvatten van een tekst en hoe kun je dit doen? 
 
2. Wat bedoelen we met het voorspellen van een tekst en hoe kun je dit doen? 
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Structuur 
 
Samenvatten en voorspellen.  
Voor deze vragen is het belangrijk dat je de hele tekst leest.  
 
 

Tekst 1 
 
1. Arie Droognat is al tien jaar druk bezig om aan zijn uitvinding “de weermachine” te werken. Hij 
vindt het heel belangrijk dat je het weer zelf kan regelen. Arie komt er bij toeval achter welke 
formule hij op zijn berekeningen moet toepassen, zodat hij elk weertype kan regelen. Hij heeft daar 
maar liefst tien jaar over gedaan, maar dat mag de pret niet drukken. 
 
2. Arie is door het dolle heen. Hij vertelt aan zijn vrouw Truus dat de uitvinding gelukt is en laat een 
demonstratie aan haar zien. Truus kijkt nieuwsgierig naar Arie die de formule invoert in het apparaat. 
Ze kijken vol verwachting naar buiten. Eerst ontstaat er regen, vervolgens storm en onweer. Het is 
ongelooflijk, want het apparaat veroorzaakt moeiteloos het ene na het andere weertype door het 
draaien aan de knop. 
 
3. Dan gaat de deurbel. De vrouw van Arie doet open en er lopen veel boze buren het huis in. Furieus 
vertelt buurman van Dijk dat zijn pannen van het dak zijn gewaaid en Jan van Veen vertelt dat zijn 
kelder onder water is gelopen. Tevens zegt hij: “Waarom laat je het apparaat zulk noodweer 
veroorzaken? Waarom regel je geen mooi weer!” 
 
4. Arie is enorm geschrokken van alle schade die hij heeft veroorzaakt met de weermachine. Hij 
belooft dat hij de schade die is ontstaan door het noodweer zal repareren en morgen op het strand 
de buren op een picknick zal trakteren. Ook belooft hij de weermachine mee te nemen en de zon 
twee maanden zal laten schijnen, zoals deze nog nooit heeft gedaan. De buren zijn opgelucht met dit 
voorstel en lopen tevreden naar huis. 
 
5. De volgende dag verschijnen de buren op het strand en genieten ze van de heerlijke broodjes en 
van het heerlijke weer. Een vreemde badgast, genaamd John Paraplu, komt aanlopen en steelt de 
weermachine. Niemand heeft echter iets in de gaten. John is de directeur van een paraplufabriek en 
wil met de weermachine alleen maar regen en slecht weer regelen, zodat hij meer paraplu’s kan 
verkopen. 
 
6. Zijn plan slaagt. De directeur vertelt aan alle werknemers dat de productie van de paraplu’s 
verdubbeld moet worden en dat ze langer moeten werken en geen vrij meer mogen nemen. Door 
het vele werken raakt iedereen vermoeid en daalt de stemming op de werkvloer tot ver onder nul.   
 
7. Op een dag ontdekt Mien, de schoonmaakster, de weermachine en ruikt ze onraad. Ze hoort al 
maanden van alle werknemers over de lange werktijden en dat ze geen dag vrij kunnen krijgen, 
terwijl dit wel toegekend is. Ze denkt: er moet een einde komen aan het regenachtige weer en de 
productie van het aantal paraplu’s moet weer op een normaal niveau komen. Ze besluit daarom om 
het apparaat te vernietigen. Vanaf dat moment regelt de natuur weer het weer en zijn alle 
werknemers van de paraplufabriek tevreden op de directeur na. 
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1.     Vertel beknopt het verhaal. 
        Zet de zinnen in de juiste volgorde 

1. Mien zorgt ervoor dat alles weer goed komt. 
2. Verschillende buren bellen boos aan. 
3. Iedereen geniet van de picknick en de directeur van een paraplufabriek steelt  
    onopgemerkt de weermachine. 
3. Arie Droognat heeft een weermachine uitgevonden en laat een demonstratie zien aan zijn 
    vrouw. 
5. De verkoop van het aantal paraplu’s stijgt en de werknemers raken vermoeid van de lange   
     werkdagen. 
6. Arie belooft de schade herstellen en hij verzorgt een picknick op het strand met mooi  
    weer. 
 
A. 2-4-1-6-3-5 
B. 3-1-4-2-6-5 
C. 4-2-6-3-5-1 
 
2.      Wat is de beste samenvatting van dit verhaal? 

A. De uitvinding van Arie Droognat heeft voor- en tegenstanders. 
B. De uitvinding van Arie Droognat zorgt voor veel opschudding en Mien zorgt ervoor dat  
     alles weer goed komt. 
C. De uitvinding van Arie droognat zorgt voor veel onrust. 
 
3.    Lees de 6e alinea. 
        Wat wordt er beschreven in dit stukje? 
 
A.  een gebeurtenis en een conclusie 
B.  een probleem en een oplossing 
C.  een oorzaak en gevolg 
 
4.     Lees alinea 5?  Welke zin zegt het best waar deze alinea over gaat? 
 
A.  Alle mensen genieten van een lunch, terwijl de weermachine gestolen wordt. 
B.  De buren hebben plezier en John Paraplu verduistert onopgemerkt de weermachine. 
C.  John Paraplu steelt de weermachine. 
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Structuur 
 

Samenvatten en voorspellen. 
Voor deze vragen is het belangrijk dat je de hele tekst leest. 
 
Tekst 2 

Jane Goodall en haar onderzoek naar de chimpansees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 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. 
 
2. 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! 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
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5.            Welk woord of welke woorden geven het best weer waar alinea 2 over gaat? 
 
A. onderzoek, communicatie 
B. gehoorzaamheid 
C. acceptatie 
 
 
6.       Er is een schema gemaakt bij alinea 4. Dit schema is nog niet af. 
           Wat moet er in het lege vakje staan? 
 

 

 

 

 
 
A. emotie 
B. gebarentaal 
C. complexe taal 
 
 
Lees onderstaande tekst. 
 
Tekst 
 
In de rivier ligt een krokodil. Zijn geschubde huid ziet eruit als een 
boomstam. Hij heeft al dagen niet gegeten en ligt rustig te wachten in het 
water. Dan komt er een onvoorzichtig dier heel dichtbij en de krokodil 
slaat onopvallend toe. 
 
7.           Wat is de beste zin bij de tekst? 
 
A.   De krokodil jaagt op een prooi. 
B.   De krokodil heeft honger. 
C.   De krokodil ligt rustig in het water. 
 
8.        Waar zal het vervolg van de tekst over gaan? 
 
A.  over de krokodil die een prooi vangt 
B.  over de krokodil die een prooi slaat 
C.  over de krokodil die op een prooi wacht 
 
 
 
 

Communicatie van apen 

geluiden 
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Structuur 
 
Samenvatten en voorspellen 
Voor deze vragen is het belangrijk dat je de hele tekst leest 
 
  

Tekst  3 

Een hamster verzorgen 
 
Er zijn verschillende soorten hamsters. Om goed voor een hamster te zorgen is het belangrijk om je 
van tevoren goed te verdiepen in wat het dier nodig heeft. 
 

 

 

 

Hoe een hamster te verzorgen                                                                                                                            
 
 

1. Zorg voor een goede huisvesting. De hamster zal zich het prettigst voelen in een kooi 
met een afmeting van 80 bij 60 centimeter. Een hamster is een knaagdier, daarom 
moet de kooi knaagbestendig zijn. Ook een goede ventilatie is van belang.  

2.  Richt de hamsterkooi in door de bodem te bedekken met een laag zaagsel van 7,5 
centimeter, zodat de hamster kan graven. Creëer een veilig plekje door middel van 
een slaaphuisje. Zorg ook voor speeltjes. Geef een rad en een bal, maar deze speeltjes 
zijn niet afdoende. Zorg voor genoeg speelgoed zoals tunnels, buizen en nestdoosjes, 
zodat de hamster zichzelf bezig kan houden. 

3. Zorg voor voer en water. Voer de hamster elke dag biks en vul dit eventueel aan met 
groente en fruit. Verspreidt het voedsel in de kooi en zorg ervoor dat er altijd water 
beschikbaar is in een waterflesje. 

4. Respecteer zijn slaapcyclus. Hamsters zijn nachtdieren en slapen overdag. Voor het 
welzijn van de hamster is het ontzettend belangrijk om dit natuurlijke gedrag van de 
hamster te respecteren. 

5.  De grote schoonmaak van een hamsterkooi is een wekelijkse klus. Plaats je hamster 
op een veilige plek, zoals een hamsterbal, terwijl je het hok schoonmaakt. Gebruik 
hiervoor speciale knaagdierschoonmaakmiddel wat je kunt kopen bij dierenwinkels. 

 
Hamsters houden van een behaaglijke omgeving. Dat wil zeggen een tochtvrije, geluidsarme 
standplaats. Let tot slot op met warme dagen. Enkele minuten zon kunnen voor een hamster 
al fataal zijn. Zorg ervoor dat hij nooit in de volle zon staat en bied verkoeling met een 
koelsteen van graniet.  
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9.        In welke volgorde kun je de hamsterkooi inrichten? 
 
A. Leg bodembedekking neer, creëer een slaaphuisje, zorg voor speelgoed.   
B. Leg bodembedekking neer, creëer een slaaphuisje, een rad en een bal. 
C. Leg bodembedekking neer, creëer een slaaphuisje, zorg voor voldoende speeltjes. 
 
10.      Dit is een schema bij de tekst. Dit schema is nog niet afgemaakt. Wat  
           hoort er in het lege vakje te staan? 
 
 
                                                                              ↓ 
 
 
                                                                              ↓ 
 
 
                                                                            
                                                                               ↓ 
 
 
 
                                                                               ↓ 
 
 
 
                                                                              ↓ 
 
 
 
 
A. standplaats   
B. een geschikte plek 
C. huisvesting 
D. een plek voor de hamsterkooi 
 
Lees de tekst: 
 
De baasjes van Bor pakken hun koffers. Bor weet meteen wat dat 
betekent: vakantie! Enthousiast kwispelt hij met zijn staart. Maar dan 
stoppen zijn baasjes bij een groot hek. Bor snapt al snel hoe het zit. Ze 
sturen hem naar een hondenpension. 
 
11.        Lees bovenstaande tekst. Hoe gaat deze tekst verder? 
 
A. over de vakantie van Bor 
B. over de vakantie van Bor met zijn baasje 
C. over Bor die bij een hondenhotel wordt afgezet 

schoonmaken 

slaapcyclus 

Voer en water 

Inrichten hamsterkooi 

De juiste kooi 
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Tip!   
Kennis van de structuur van een tekst en voorkennis over het onderwerp maakt het mogelijk om de 
inhoud van een tekst te voorspellen. Maak ook gebruik van je voorkennis over het onderwerp. 

 

Lees de tekst: 

De nicht van Casper gaat verhuizen naar een groot, oud huis, waar nog 
veel op te ruimen is. Casper helpt een dagje mee. Aan het einde van de 
middag ontdekken Casper en Romy op een vreemde plek een doos. Ze 
kijken elkaar aan en Casper vraagt: “Waarom was het zo goed verstopt en 
wat zou erin zitten?” Casper en zijn nicht kunnen hun nieuwsgierigheid 
niet meer bedwingen. 
 
 
12.       Lees bovenstaande tekst.  Hoe gaat deze tekst verder? 
 
A. Casper en Romy openen de doos. 
B. Romy beantwoordt de vraag van Casper. 
C. Casper en Romy laten de doos liggen en gaan verder met opruimen. 
 
 
Lees de tekst: 
 
De kat van Maartje speelt buiten. In een overmoedige bui is Minoes in een 
boom geklommen. Maar nu durft ze er niet meer uit. Ze klaagt en miauwt. 
Maartje probeert van alles om Minoes uit de boom te krijgen. Maar de kat 
blijft zitten waar ze zit en verroert zich niet.  Maartje doet nog één poging 
en lokt Minoes met wat lekkers en dan ziet ze de takken bewegen.  
 
 
13.       Waar zal het vervolg van de tekst over gaan? 
 
A. De takken bewegen vanwege opkomende wind. 
B. Minoes blijft roerloos zitten. 
C. Minoes verplaatst zich. 
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Structuur 
 
Samenvatten en voorspellen  
Voor deze vragen is het belangrijk dat je de hele tekst leest.  
 
Tekst 4 
 
 
 
 
 
 
Luchtzwemmen in Londen 
 
 
Altijd al willen vliegen? In Londen opent binnenkort een zwembad waarbij het al zwemmend 
net is alsof je door de lucht vliegt. Niet geschikt voor zwemmers met hoogtevrees!  
 
Het grote glazen 25 meter zwembad hangt op 35 meter hoogte tussen twee 
appartementengebouwen in. Al zwemmend kun je van de tiende verdieping van het ene 
gebouw, naar de tiende verdieping van het andere gebouw. Wie even wil rusten kan gebruik 
maken van de spa of een drankje drinken aan de bar op het riante dakterras. 
 
Zwemmers hebben tijdens het baantjes trekken een prachtig panorama over de stad. Door 
een doorzichtige glazen bodem heb je zicht op de Britse hoofdstad. Tijdens het zwemmen 
kun je genieten van het vergezicht over de stad of mogelijk oogcontact hebben met een 
voetganger op straat. Het gebouw bevindt zich in zuidwest Londen en maakt deel uit van het 
tuinpoject. Dit bestaat niet alleen uit luxe appartementen, er zijn ook winkels, kantoren en 
groen.  
 
Het bijzondere zwembad is gebouwd in een nieuwe wijk vol met luxe appartementen. Heb je 
ook zin in een plonsje in het zwembad?  Dan zal u eerst een fortuin moeten neertellen voor 
een appartement in het gebouw. Deze is alleen toegankelijk voor rijke zwemmers: een 
appartement in een van de twee gebouwen kost namelijk meer dan een miljoen euro. 
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14.    Lees tekst 4.  Luchtzwemmen in Londen. 
          Wat zijn de twee belangrijkste woorden in deze tekst? 
 
A. appartementencomplex, transparant zwembad 
B.  Londen, appartementencomplex 
C.  Londen, luchtzwemmen 
D.  stad, zwembad 
 
15.    Door een stukje tekst nogmaals te lezen begrijp je het vaak beter. 
          Lees de tweede alinea (Het grote... t/m ... riante dakterras.) nogmaals. Waar gaat  
          deze alinea vooral over? 
                                                        
A.  over het zeldzame zwembad 
B.  over een glazen zwembad tussen twee appartementengebouwen 
C.  over de vormgeving van het glazen zwembad 
D.  over een zwembad 
 
16.    Lees de derde alinea (Zwemmers hebben... t/m ... op straat.) nogmaals. Waar gaat 
         deze alinea vooral over? 
 
A.  het uitzicht 
B.  de luxe appartementen 
C.  de transparante bodem van het zwembad 
D.  de Britse hoofdstad 
 
17.    Bij een opsomming gaat het om voorbeelden. 
          Lees de derde alinea (Zwemmers hebben... t/m ... en groen.) nogmaals. Je vindt daar  
          een  opsomming... 

 
A.  luxe appartementen, winkels, kantoren en groen 
B.  tuinproject, luxe appartementen 
C.  zwemmers en Britse hoofdstad 
D.  winkels kantoren en groen 
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