
Kijker 7:  

Les 9: Begrijpend lezen: Ik kan zelfstandig informatie  verwerken uit 

teksten (Deel 1: Louis Thyssen) 

1) Benodigdheden 

 

- Kijker 7 werkboek p. 27-29 

- Potlood, markeerstift en lat 

 

2) Oefeningen maken 
 

In deze les leren we opnieuw de informatie in een tekst selecteren (zoeken) die nodig is om 
het paspoort van een beroemd persoon aan te vullen of om te vermelden in een 
samenvatting. Dit is eigenlijk ‘studerend lezen’. 
 
Deze uitgebreide les begrijpend lezen zullen we terug spreiden over 3 aparte lesjes (= 3 

aparte dagen). Vandaag starten we met deel 1 en komen we iets meer te weten over Louis 

Thyssen, de acteur die Vladimir in de Nachtwacht speelt.       

❖ Blz. 35 

Lees de moeilijke (groene) woorden met hun betekenis. 

❖ Blz. 27 nr.1 

Ken je Louis Thyssen al? Vul dan hier in wat je al van hem weet. 

❖ Blz.27, 28 en 29 
 
Lees in je werkboek de tekstdeeltjes en maak oefening 2 ,3, 4, 6, 7 en 8 (potlood om te 
onderlijnen en een markeerstift om te markeren). 
 
Tip: Los na een gelezen deeltje onmiddellijk de bijhorende vraag op.  
 
Tip: Om nr. 2 gemakkelijk te kunnen oplossen, kijk je eerst op blz. 29 wat je in het paspoort 
moet invullen. Zoek dan in de tekst wat je nodig hebt bv. de geboorteplaats van Louis,... 
      
Differentiatie: Wie wil, kan luisteren naar de voorgelezen tekst en zo gemakkelijker 

meevolgen in het werkboek. 

De luisterfragmenten staan zo op de blog “Zoek je knap!”: 

→  2020-05-04 - Juf Anja Audiofragment bij Les 9 Begrijpend lezen (DEEL 1) blz. 27 

→  2020-05-04 - Juf Anja Audiofragment bij Les 9 Begrijpend lezen (DEEL 1) blz. 28 

Als je een vraag echt niet kan oplossen, dan zet je er een kruisje bij met potlood. (dit 

bespreken we dan achteraf in de klas). 


