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8.     EXTRA OEFENSTOF 

 

 Start 
 Terugblik 
 
-    Wat heb je de afgelopen lessen geleerd? 
-    Heb je de afgelopen week leesstrategieën ingezet? Zo, ja bij welke vakken en wat was je                                   
     ervaring? 
 
 
 Voorkennis 
 
-  Er worden vragen over leerdoelen die verbeterd kunnen worden gesteld. 

     

    DE VRAGEN  

1. Welke strategieën zet je in voor, tijdens en na het lezen? 
 
2. Welke tekstsoorten zijn er? 

 
3. Hoe kun je verwijswoorden achterhalen? 

 
4. Hoe kun je het onderwerp van een tekst achterhalen? 

 
5. Hoe kun je het best een tekst samenvatten? 
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Extra Oefenstof 

      
    Tekst 1 

 

Op een onbewoond eiland 

Kasper maakt samen met zijn ouders en zijn zusje Floortje een wereldreis met een 

zeilboot. De familie Roos vaart al weken over de Stille Zuidzee en geniet op het dek. 

Maar opeens betrekt de lucht en gaat het steeds harder waaien. Papa probeert te 

varen over de woeste golven, maar dan gaat het vreselijk mis. De storm is zo hevig 

dat de mast breekt, het schip om gaat en begint te zinken. 

Papa weet op het nippertje een plank te pakken en hij roept: “Pak de plank!” Nog net 

op tijd springen ze van de boot af en grijpen Kasper, Floortje en mama de plank vast. 

De familie Roos dobbert over de zee en dan zien ze in de verte een eiland. Ze 

bedenken zich geen minuut en zwemmen ernaartoe. 

Na een tijdje zwemmen, spoelen ze uitgeput aan op het eiland. Daar rusten ze uit. 

Gelukkig is er niemand gewond. Ze ontdekken dat er geen mensen wonen en er geen 

winkel is waar je eten kunt kopen en er geen kraan is waar water uit komt. Wat nu?  

Hoe overleven we dit? 

Ze bouwen een hut van takken en bladeren waarin ze ’s nachts kunnen slapen en 

maken een hengel, zodat ze vis kunnen eten. Maar het liefst willen ze van het eiland 

af en weer naar huis. Kasper ziet in de verte een vliegtuig. Hij begint te zwaaien. En 

papa schrijft zo snel als hij kan in het zand de woorden: “Help ons.” 

De piloot van het vliegtuig ziet het en scheert laag over het eiland. Het vliegtuig 

dropt een vlag naar beneden met de boodschap: “We sturen een boot naar het 

eiland.” Na een tijdje zien ze een boot het eiland naderen. De kapitein wuift met zijn 

vlag naar het gezin. 

 
Daniëlle van der Zalm 
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Lees tekst 1. 
 
1.        Wat is het doel van de schrijver? 
 
A. je informeren 
B. je vermaken 
C. je overhalen 
D. je instructie geven 
 
2.  Waarnaar verwijst het vetgedrukte woord daar in de zin: “Daar rusten ze uit. ” in  
             alinea 4? 
 
A.  het eiland 
B.  de familie 
C.  de mensen 
 
3.   In wat voor soort boek kun je deze tekst tegenkomen? Kies het beste antwoord. 
 
A. in een boek die vertelt hoe je iets moet doen 
B. in een boek met tips: Hoe overleef ik op een eiland? 
C. in een boek met informatie 
D. in een boek met verhalen  
 
4.       De tekst is nog niet af. Hoe zal de tekst verder gaan? 
 
A.  over de kapitein die het gezin nergens kan vinden 
B.  over de kapitein die langs het eiland vaart 
C.  over de familie die gered wordt door de kapitein. 
 
5.        Vertel beknopt het verhaal.  
            Zet de zinnen in de juiste volgorde. 
 
1. Door de storm vergaat het schip. 
2. De familie Roos maakt een wereldreis over de Stille Zee. 
3. De vliegtuigpiloot merkt de signalen van de familie op en redt het gezin door een boot te 
     laten varen naar het eiland. 
 4. Het gezin belandt op een onbewoond eiland. 
   
 
A. 1-2-3-4 
B. 2-3-1-4 
C. 2-1-4-3 
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Extra Oefenstof 

 
Tekst 2 
 
Vliegeren 
 
Kees en Daan hebben samen een mooie vlieger gemaakt van stokken, gekleurd papier en 
vliegertouw. Aan de …*… hangt een lange slinger van verschillende kleuren papier. Vandaag 
staat er eindelijk een goede …^… om te vliegeren. De jongens hebben er al weken naar 
uitgekeken. Ze trekken hun jas aan en lopen opgewekt naar het park. Daan staat midden op 
het grasveld en houdt de vlieger schuin tegen de wind in vast. Kees gaat verderop staan met 
het vliegertouw. “Laat maar los Daan!” schreeuwt Kees. Kees begint hard te rennen en de 
vlieger stijgt op. Daan holt achter Kees aan. “Hij vliegt, hij vliegt!” schreeuwen de jongens. En 
hij hangt nu heel  …>… in de lucht. “Mag ik hem ook vasthouden Kees?” vraagt Daan. En Kees 
geeft de vlieger aan Daan. 
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Lees tekst 2 
 
6.   Welk woord hoort op de plaats van *? 
 
A.  papieren 
B.  vlieger 
C.  stokken 
  
7.   Welk woord hoort op de plaats van ^? 
 
A. regen 
B. wind 
C. zon 
 
8.   Welk woord hoort op de plaats van >? 
 
A. laag 
B. hoog 
C. vliegt  
 
 
9.       Lees: Ze trekken ….. het park” (r 6,7,8)  
           Wat weet je na het lezen van deze zin?? 
 
A. Kees en Daan zijn blij. 
B. Kees en Daan zijn verbaasd. 
C. Kees en Daan zijn jaloers.  
D. Kees en Daan zijn verward. 
 
 
10.   De tekst is nog niet af. 
        Hoe denk je dat deze tekst verder gaat? 
 

A. Kees en Daan gaan naar huis. 
B. Kees en Daan gaan een ander spel spelen. 
C. Daan gaat vliegeren. 
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Extra Oefenstof 

 

Tekst 3 

           Dieren helpen mensen 

1) Dieren zijn niet alleen leuk om naar te kijken of om mee te knuffelen. Wist je 
dat sommige dieren heel erg handig zijn en mensen kunnen helpen? 
Verschillende dieren zijn geschikt voor verschillende klusjes. 

 
2) Ten eerste zijn er de lastdieren zoals ezels, paarden, olifanten en kamelen. 

Mensen laten deze lastdieren spullen dragen en vervoeren, omdat ze veel 
sterker zijn dan wij. 

 
3) Ten tweede zijn er de postduiven. De naam zegt het al. Deze duiven 

verstuurden vroeger een berichtje naar mensen in andere steden, doordat de 
mensen een berichtje op een briefje schreven en dit vastbonden aan de poot 
van de duif. 

 
4) Ten derde zijn er de honden. Er zijn verschillende soorten                                       

hulphonden die dagelijks veel mensen helpen. Denk aan                                                 
de blindengeleidehonden die mensen helpen die niet                                       
kunnen zien of de speurhonden die de politie inzet om                   vermiste 
mensen op te sporen. Maar ook aan hulphonden die                                              
mensen met een handicap kunnen helpen. Hulphonden                                                                    
zijn getraind te helpen met aankleden, deuren open maken                                          
of spullen oprapen. Heel handig voor mensen die                                                 
bijvoorbeeld in een rolstoel zitten.  

 
5) Je bent erachter gekomen dat dieren heel veel voor mensen kunnen 

betekenen en mensen kunnen helpen. 
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Lees tekst 3 

11.        Lees: Je bent … kunnen helpen. (alinea 5 r.1,2)  
              Wat betekent deze zin? 
 
A. Dieren kunnen heel waardevol zijn en mensen assisteren. 
B. Alle dieren kunnen mensen helpen. 
C. Dieren zijn geschikt om mensen te ondersteunen. 
 
12.          Waar zal deze tekst in staan? 

A. in een agenda 
B. in een leesboek 
C. in een dagboek 
D. in een informatieboek 
 
13.       Waarnaar verwijst het vetgedrukte, blauwe woord ze in de zin: “Mensen laten  
              …. dan wij.” in alinea 2 (r. 2,3 )? 
 
A.  lastdieren 
B.  ezels 
C.  de mensen 
 
14.       Lees: Hulphonden zijn…. spullen oprapen.  (alinea 4 r. 7,8,9) 
             Wat doet de schrijver in deze zin? 
 
A. Hij geeft oorzaken. 
B. Hij geeft een samenvatting. 
C. Hij geeft een waarschuwing.  
D. Hij geeft voorbeelden. 
 
15.       Wat is het beste kopje boven de vierde alinea? 
 
A. De hond 
B. Hulphonden 
C. Een dier helpt mensen 
 
 
16.       Op welke vraag geeft deze tekst antwoord? 
 
A. Wat doet een hulphond? 
B. Waarom helpen dieren mensen? 
C. Welke dieren helpen mensen? 
D. Hoe voorkom je dat dieren helpen? 
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Extra Oefenstof 

 

Tekst 4 
 

Droge vinger 
 
Als je in het water springt ben je nat. En als je alleen je vingertopje in het water steekt is hij 
ook nat. Of toch niet? 
 
Dit heb je nodig: 
-  kruiden die drijven, zoals peper 
-  een glas  
-  water  
 
Wat moet je doen: 

1. Pak een glas en vul dit met water. 
2. Strooi daarna een flinke laag kruiden op het water. Je kan verschillende hoeveelheden 

uit proberen om te kijken welke dikte van laag het beste werkt. 
3. Wacht vervolgens tot het water in het glas niet meer beweegt. 
4. Duw tot slot voorzichtig je vingertopje in het water, niet te diep. Kijk hoever je kan 

gaan, zonder dat je vinger nat wordt.   
 
Als het goed is, zitten er wat kruiden aan je vinger, maar geen water. Ofwel je vinger is niet 
nat geworden. Heb je enig idee hoe dit kan? Lees dan maar snel verder. 
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Lees tekst 4 

17.       Wat voor soort tekst is dit? 

A. een  instructietekst 
B.  een gesprek 
C.  een brief 
D. een handleiding 
 

18.        Lees de zin: “Wacht vervolgens tot het water in het glas niet meer beweegt”.     
              Voor welke woorden kun je “niet meer beweegt” vervangen? 
 
A.  roerloos is 
B.  heel erg bruist  
C.  meer beweegt  
 
19.      De tekst is nog niet af. Wat voor soort tekst zal eronder komen? 
 
A. een uitleg 
B. een verslag 
C. een reclame 
D. een raadsel  
 
20.        Voor welk woord kan je het vetgedrukte woord vervolgens vervangen? 
 
A. omdat 
B. daarna 
C  maar 
 

21.      Boven de derde alinea lees je het kopje “Wat moet je doen” 
            Voor welk ander kopje kan je deze het best vervangen? 
 
A. Vingertopje 
B. Hoe zit dit? 
C. Stappenplan 
 

 

 
 
 
 
 
 


