
Lezen is een belangrijke vaardigheid die 
we dagelijks inzetten. We lezen boeken, 
kranten, tijdschriften, appberichten en 
teksten op social media. Door begrijpend 
te lezen leer je nieuwe onderwerpen, 
nieuwe woorden en heb je plezier in het 
lezen. Hieronder 4 tips over begrijpend 
lezen. Veel leesplezier!

1. Lees samen hardop de tekst, ga in 
gesprek over de tekst en bespreek de 
opdrachten die eventueel bij de tekst 
horen. (Ook als uw kind dit prima alleen 
kan lezen)
-> Een kind leert weinig tot niks door 
een tekst alleen te lezen en alleen 
de opdrachten te maken. Interactie 
is belangrijk om tot echt en dieper 
tekstbegrip te komen.

2. In een tekst staan vaak getallen, voor 
kinderen hebben deze getallen weinig 
betekenis. Ga erover in gesprek zodat de 
getallen gaan “leven”, bijvoorbeeld
 -jaartallen: hoe oud was het kind? /  
 hoe oud was de ouder?
 -afstanden: hoever is dat bij jullie  
 huis vandaan?
 -grootte: past het in de    
 woonkamer? / hoe vaak? / enz.

3. Bedenk samen vragen bij de tekst (dat 
is vele malen effectiever dan alleen vragen 
te beantwoorden). Dit kan met de actieve 
werkvormen.

Activiteiten voor thuis
4 tips voor ouders over begrijpend lezen

Actieve werkvormen

Dobbelen:
Gebruik een dobbelsteen. Om de beurt 
gooi je de dobbelsteen en maak je een 
vraag met dat woord over de tekst (het 
antwoord moet in de tekst staan):
1. = hoe?  
2. = wie?
3. = wanneer?
4. = waar?
5. = wat?
6. = waarom?

Lees & vraag: 
• Het kind leest een alinea voor aan de ou-
der en bedenkt vervolgens een vraag over 
deze alinea. De ouder beantwoord deze 
vraag.
• De ouder leest de volgende alinea voor 
aan het kind en bedenkt hier een vraag bij. 
Het kind beantwoordt deze vraag.
• Zo wordt om en om de hele tekst gelezen 
en wordt er bij iedere alinea door de lezer 
een vraag bedacht. 



Activiteiten voor thuis

4. Volgorde gebeurtenissen met elkaar op een rij zetten: maak samen een tijdlijn waar alle 
gebeurtenissen in de tekst op komen te staan in chronologische volgorde:


