Hoe lees je een tekst;
Start met oriënterend lezen om het onderwerp te vinden
•

Bekijk de tekst:
Kijk naar de titel.
Kijk naar de foto’s en plaatjes bij de tekst.
Kijk naar lijstjes, rijtjes of schema’s.
Kijk naar de tussenkopjes.
Let op anders gedrukte letters (vet, schuin, groot of ge
kleurd).

•

Lees de eerste alinea.

•

Geef antwoord op de vraag: Waarover gaat de tekst?

Ga door met globaal lezen om de deelonderwerpen te vinden
•
•
•
•
•

Lees de eerste en de laatste zin van iedere alinea.
Bepaal de kernzin.
Ga na wat er in de verschillende alinea’s over het onderwerp staat.
Bekijk welke alinea’s over hetzelfde deel van het onderwerp gaan.
Bepaal het deelonderwerp.

Ga nu precies lezen om de hoofgedachte te vinden
•
•
•

Lees de tekst van het begin tot het einde goed door.
De hoofdgedachte staat meestal in de inleiding of in het slot.
De hoofdgedachte van een tekst is één volledige zin, die
samenvat wat in de tekst over het onderwerp gezegd wordt.

Grammatica - Zinnen ontleden
Bij zinsontleding gaat het erom dat je een zin kunt verdelen in stukjes
(zinsdelen) en dat je die kunt benoemen. Zo begrijp je welke functie
zo’n zinsdeel heeft.
Zo werkt het:
Mijn moeder geeft mijn zusje voor haar verjaardag nieuwe oorbellen.

		

➢ Persoonsvorm (pv) = verander de zin van tijd, het woord dat verandert 		
			
is de pv.
Dus: “Mijn moeder geeft mijn zusje voor haar verjaardag nieuwe oorbellen.”
pv = geeft
➢ Werkwoordelijk gezegde (wg) = alle werkwoorden in de zin.
In deze zin is maar één werkwoord.
wg = geeft
➢ Onderwerp (ow) = wie/wat +
Wie/wat geeft?
ow = Mijn moeder
➢ Lijdend voorwerp (lv) = wie/wat +
Wie/wat geeft mijn moeder?
lv = nieuwe oorbellen
➢ Meewerkend voorwerp (mv) = aan/voor wie/wat +
Aan/voor wie geeft mijn moeder nieuwe oorbellen?
mv = mijn zusje
➢ Bijwoordelijke bepaling (bwb) = alle zinsdelen die je over hebt.
De bwb geeft meestal antwoord op de vraag: hoe/wanneer/
waardoor/ waar enz.
bwb = voor haar verjaardag

