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Bijlage 3  1F lezen in leerlingentaal 
 

 

1F 

 

Lezen van zakelijke teksten 
 
EIGEN 
BEOORDELING 

Algemene 

omschrijving 

Ik kan korte teksten lezen over alledaagse onderwerpen.  
 

 

Kenmerken van de teksten 
Tekstkenmerken • De teksten zijn niet te lang (maximaal 2 pagina’s). 

• De zinnen zijn kort en er staan kopjes boven de alinea’s.  
• Er staat niet te veel informatie in de tekst, wat belangrijk is 

valt op of wordt herhaald. Er komen niet steeds nieuwe 
dingen bij.  

• In de teksten staan bekende woorden uit de gewone taal. 
• Bij de tekst staan plaatjes of figuren die met de tekst te 

maken hebben. 

 

Tekstsoorten  Ik begrijp en onthoud de inhoud van de volgende soorten 
teksten: 
• Informatieve teksten  

Zoals informatie uit schoolboeken, kranten, tijdschriften, 
‘opzoek-boeken’ en internet 

• Teksten met uitleg en instructie 

Zoals: opdrachten in schoolboeken en recepten 
• Betogende teksten  

Zoals: advertenties, reclames, persoonlijke brieven, 
mailberichten en kranten waar een menig in staat. 

• Schema’s en tabellen 

• Verhalen en gedichten 

 

De manier waarop ik teksten lees en wat ik ermee kan doen 
Woordenschat • Ik ken voldoende woorden om de teksten op dit niveau te 

begrijpen. 
• Ik kan zelf bedenken wat een nieuw woord in een tekst 

ongeveer betekent als ik kijk naar de zinnen erom heen. 
• Woorden die ik niet ken, kan ik opzoeken in een 

woordenboek of navragen aan een klasgenoot of de docent. 

 

Structuur 

begrijpen 

• Ik kan een korte tekst in alinea's verdelen. 
• Ik kan een tussenkopje boven een alinea bedenken. 

 

Inhoud begrijpen • Ik kan het onderwerp van de tekst benoemen. 
• Ik kan antwoord geven op vragen over de tekst.  
 

 

Inhoud begrijpen 

en  verbinden aan 

eigen kennis 

• Ik kan wat ik al weet gebruiken bij het lezen. 
• Ik kan de belangrijkste dingen die gezegd worden over het 

onderwerp navertellen in eigen woorden. 
• Ik kan de mening in de tekst navertellen in eigen woorden. 

 

Beoordelen en 

terugkijken  

• Ik kan mijn mening geven over het onderwerp in een tekst 
en uitleggen waarom ik dat vind. 

 

Opzoeken • Ik kan informatie opzoeken in ‘opzoekboeken’ zoals een 
woordenboek, atlas. 

• Ik kan schema’s lezen en uitleggen wat ermee bedoeld 
wordt. 

 

 

 




