Leeskaart

Voordat u start met lezen: Lezen ter oriëntatie
Oriënterend lezen is een manier om een beeld te vormen van de tekst.
U vraagt eerst aan uzelf:
• Wat voor soort tekst is dit?
• Waar komt de tekst vandaan?
• Wat is de bron? (bijvoorbeeld: een krant, internet, een artikel, een folder)
Lees de zin boven aan het kader van de tekst goed.
Bekijk de plaatjes, foto’s of illustraties – Wat weet u hier al van?
Wat is de titel? – Wat weet u hier al van?
Lees de tussenkopjes.
Bekijk globaal (= snel) de vragen.

Zoekend lezen
Zoekend lezen is een manier om snel de antwoorden in de tekst te vinden.
• In de vraag zit vaak een kernwoord.
• Lees eerst de vraag goed en onderstreep het belangrijkste woord (het
kernwoord).
• Ga nu met uw ogen snel over de tekst en stop als u het kernwoord tegenkomt. Ga daar precies lezen.

Intensief of precies lezen
Precies lezen is nodig om een stuk van de tekst goed te begrijpen. Hoe doet u dat?
• Onderstreep kernwoorden; de belangrijkste woorden in de zinnen.
• U let op signaalwoorden in de tekst. Bijvoorbeeld omdat, wel, meer dan,
in het vervolg, geen, ten slotte.
• U leest de vraag en de antwoorden nog een keer goed. Kies het goede
antwoord.
• Zoek soms een woord op in een woordenboek, bijvoorbeeld als u het
woord vaak leest en nog steeds niet begrijpt.

Lezen voor het plezier
Voor uw plezier lezen doet u met rust en in uw eigen tempo.
• U leest de tekst rustig en zo u wilt nog een tweede keer door.
• U zoekt een paar woorden op en onthoudt de combinaties van woorden.
• Let op: niet alle nieuwe woorden opzoeken, ook tempo blijven maken.

1

Vooruit! - © Uitgeverij Boom 2017     

Grafieken lezen
Hoe zegt u dat? Hoe schrijft u dat?
• A is in vergelijking met B ...
• A is toegenomen/ A is gestegen / A is groter dan ...
• B is afgenomen / B is kleiner dan ...

Woorden opzoeken, opschrijven, herhalen en onthouden bij Vooruit!
•
•
•

Pocketwoordenboek NT2 (Van Dale) is aanbevolen.
U vraagt de betekenis van woorden aan ieder die u kan helpen.
U maakt een eigen woordenschrift Vooruit!
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