
 

Dag 1: 

 

 

VOOR je de tekst gaat lezen: 

 

Kijk eens goed naar de tekst zonder echt te lezen. Kleur de vakjes bij de volgende 

vragen. 

 

• Wat zie je allemaal?  

 Prenten 

 Foto’s 

 Pictogrammen 

 Cartoon  

 Opsomming 

 Doorlopende tekst (zonder alinea) 

 

• Wat valt je op?  

 Veel kleuren 

 Geen kleuren 

 Zwart/ wit 

 Normaal teksttype  

 Speciaal teksttype (bvb.krulletters) 

 Onderlijnde woorden 

 Vetgedrukte woorden 

 

Kijk naar film 1:  https://youtu.be/UMU9Ozmq64I  

 (Doel: verschillende soorten teksten kunnen opsommen) 

 

• Wat voor soort tekst zou het kunnen zijn?  

 Een recept 

 Een stappenplan 

 Een gefantaseerde tekst of een fictieve tekst (vb: zoals een sprookje) 

 Een tekst die me probeert te overtuigen om een gewoonte te 

veranderen 

 Een nieuwsbericht 

 Een studietekst (waarbij je moet studeren) 

 Een waargebeurd verhaal  

 Een schema 

 Een toneelstuk 

 Reclame  

 

 

 

 

https://youtu.be/UMU9Ozmq64I


 

 

 

• Lees de tekst nu aandachtig. 

• Omcirkel de woorden die je niet begrijpt. 

• Schrijf ze daarna hieronder.  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Kijk of luister naar film 2 https://youtu.be/T2vKrFeY9EY  

(Doel: luisteren en tegelijk de tekst mee volgen.  

Werkwoorden herkennen in de gebiedende wijs) 
 

• Onderlijn alle werkwoorden. (= doe-woorden) 

• Wat valt je op? De meeste werkwoorden worden op dezelfde manier 

geschreven. Het is de gebiedende wijs of imperatief. Kan je enkele 

voorbeelden geven? 

o Verwarm de oven. 

o Prik in het bladerdeeg 

o Vul het bladerdeegbakje 
o (meerdere oplossingen mogelijk) 

• Wie is de schrijver van deze tekst? 

o Sofie en Jorrit 
• Wat zou zijn/hun bedoeling zijn? Waarom schrijft hij dit?  

o Omdat ze bijvoorbeeld zelf erg houden van lekker 

eten.  

o Omdat ze graag hun recepten willen delen. 

o Omdat ze misschien geld verdienen wanneer 

mensen op hun site komen en recepten ‘liken’. 
o (meerdere oplossingen mogelijk) 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/T2vKrFeY9EY


 

 

Dag 2: 

 

 

TIJDENS je de tekst leest: 

 

• De boodschappenlijst 

 

Ik wil inkopen doen voor het recept.  

Wat moet ik op mijn boodschappenlijstje schrijven? 

o 1 (gele) kiwi 

o handje aardbeien 

o 75 gr mango 

o 125 gr mascarpone 

o 30 gr poedersuiker 

o 1 tl vanille aroma 

o 6 plakjes bladerdeeg 

o bakpapier en rijst of blind bakbonen 

 

Deze ingrediënten heb ik misschien al in mijn keukenkast staan: 

o Poedersuiker 

o Vanille aroma 

o Bakpapier  

o Rijst  
o (meerdere oplossingen mogelijk) 

 

 

• Welk woord zoek ik? 

 

Kijk in het recept, welk woord past bij de zin?  

Kies uit: boodschappenlijst, ingrediënten, bereiding 

 

 

Deze stappen moet je volgen om het 
‘toetje’ klaar te maken. 

Bereiding  
 

Dit lijstje maak je om je 
boodschappen te doen. 

Boodschappenlijst  

Deze boodschappen heb ik nodig om 

het dessert te maken 
  Ingrediënten  

 



 

Kijk of luister naar het filmpje.   

(Doel: sleutelwoorden zoeken bij het begin, het midden en het 

einde van de tekst. De tekst proberen samen te vatten.) 

https://youtu.be/P4jh9HduDms  

 

• Als je het recept moet indelen in begin, midden en einde. 

Welke sleutelwoorden zou je dan kiezen?  

(sleutelwoorden = woorden die iets belangrijk vertellen over de tekst, in het 

bijzonder over begin, midden en einde) 

 

Begin 

Lekker toetje 

Fruitsalsa  

(meerdere oplossingen mogelijk) 

 

Midden  

Benodigdheden  

Bereidingswijze  

Voorverwarmen  

Bakken 

15 min.oven 

(meerdere oplossingen mogelijk) 

 

Einde  

Pinterest  

Hartige taart  

(meerdere oplossingen mogelijk) 

 

• Hoe zou je het recept samenvatten in enkele zinnen? 

Begin 

Wil je graag een toetje maken met bladerdeeg en fruitsalsa? Je kan met het 

fruit gemakkelijk variëren. 

(meerdere oplossingen mogelijk) 

Midden  

Eerst moet je het bladerdeeg15 min. bakken in muffinvormpjes.  

Daarna meng je de suiker met de aroma en de mascarpone.  

Je snijdt het fruit in stukjes. 

Haal de bladerdeegbakjes terug uit de oven en vul ze met de mascarpone en 

het fruit. 

(meerdere oplossingen mogelijk) 

Einde  

Op lekker en simpel vind je nog andere lekkere recepten.  

Ga er zeker eens naar kijken. 

(meerdere oplossingen mogelijk) 

 

https://youtu.be/P4jh9HduDms


 

Dag 3: 

 

NAdat je de tekst gelezen hebt: 

 

• Geef je mening over dit recept of schrijf wat je voelt (minstens twee goede 

zinnen) :  

 

(meerdere oplossingen mogelijk) 

 

• Is er een deel in de tekst dat je moeilijk vindt? Kijk eerst terug naar de tekst 

en lees misschien een stukje opnieuw. Duid nu aan waarom: 

 

 teveel moeilijke woorden 

 de zinnen begrijp ik niet goed 

 ik begrijp de bedoeling van de tekst niet 

  

 

• Lees de tekst luidop en probeer aan volgende tips te denken: 

 

 moeilijke woorden eerst traag lezen   

 moeilijke woorden enkele keren opnieuw lezen 

 rekening houden met leestekens 

 intonatie brengen 

 

• Is dit nog erg moeilijk? Lees dan de tekst samen met mij. Probeer me te 

volgen. 

 

Kijk of luister naar het filmpje. 

https://youtu.be/zeeyFsy_D5Y  

 

• Je hebt de tekst goed gelezen. Wat zou de bedoeling van de schrijver zijn? 

Duid aan:  

 

 Je overtuigen om het recept te maken. 

 Je overtuigen om ook eens naar de andere recepten te kijken op de 

website. 

 Informatie geven over gezond eten. 

 Resultaten van een onderzoek meedelen. 

 De lezer laten genieten van een mooi verhaal. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zeeyFsy_D5Y

