
Kijker 7 

les 7: Begrijpend lezen: Ik kan sleutelwoorden verzamelen over het 

leven van de Grootste Belg (deel 2) 

 

1) Benodigdheden 

 

- Kijker 7 werkboek p. 20-21 

- Potlood, markeerstift en lat 

 

2) Instructiefilmpjes bekijken 

We herhalen nog eens kort wat sleutelwoorden zijn. Je kan dit filmpje nog eens bekijken 

(uitleg sleutelwoorden) of de uitleg in het rode kaartje nog eens opnieuw lezen. 

http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-sleutelwoorden/ 

 

            Sleutelwoorden zijn de belangrijkste woorden van een zin of een tekst.  
            De sleutelwoorden vertellen waarover de tekst gaat.  
            Ze zijn belangrijk om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. 
            Ze kunnen je helpen om een tekst na te vertellen of om een samenvatting van een 
            tekst/alinea te schrijven. 
            Ze geven vaak een antwoord op de 5 W-vragen (Wie? Wat? Waar? Wanneer? 
            Wanneer?) en de H-vraag (Hoe?). 
 

3) Oefeningen maken 

Zoals jullie al weten wordt deze uitgebreide les begrijpend lezen gespreid over 3 aparte 

lesjes (= 3 aparte dagen). Vandaag starten we met deel 2. 

❖ Blz. 24 

Lees de moeilijke (groene) woorden met hun betekenis nog eens opnieuw. 

❖ Blz.18 en 19 
 
Lees in je werkboek de 5 tekstdeeltjes van vorige les nog eens opnieuw.   
 
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!”: 

→  2020-04-21-Juf Anja Audiofragment bij Les 7 Begrijpend lezen (DEEL 1) blz. 18 

→  2020-04-21-Juf Anja Audiofragment bij Les 7 Begrijpend lezen (DEEL 1) blz. 19 

http://www.taalkanjerfilmpjes.be/moovs/leerjaar-4-sleutelwoorden/


❖     Blz. 20 en 21 
 
Lees nu in je werkboek op pagina 20 en 21 de volgende 3 tekstdeeltjes en maak oefening 7, 
8, 9, 10, 11, 12 en 13  (potlood om te onderlijnen/omkringen en een markeerstift om te 
markeren). 
 
Tip: Los na een gelezen deeltje onmiddellijk de bijhorende vraag op.  
 
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!”: 

→  2020-04-23-Juf Anja Audiofragment bij Les 7 Begrijpend lezen (DEEL 2) blz. 20 

→  2020-04-23-Juf Anja Audiofragment bij Les 7 Begrijpend lezen (DEEL 2) blz. 21 

 
 
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). 
 
                           


