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Verantwoording 
 

Het gaat niet zo goed met de leesvaardigheid van Vlaamse kinderen. Ronduit alarmerend waren de 
resultaten die naar voren kwamen uit het internationale leesonderzoek PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study), dat in 2016 peilde naar het begrijpend lezen van Vlaamse kinderen in het vierde 
leerjaar. Vlaanderen eindigde slechts 32ste op de ranglijst en het niveau van zowel lezen om informatie te 
verwerven als lezen voor de leeservaring is op tien jaar tijd drastisch gedaald. De meest recente peilingstoets 
Nederlands voor begrijpend lezen (2018) lijkt die trend tot op zekere hoogte te bevestigen: 82% van de 
leerlingen behalen de eindtermen voor lezen, tegenover 92% in 2013. Over de oorzaken is het laatste woord 
beslist nog niet gezegd. Onderzoekers wijzen onder meer op de dalende leescultuur, op de al te geringe 
lestijd besteed aan begrijpend lezen en op een tekort aan vakspecifieke expertise en ondersteuning van 
leraren.  

Terwijl er vanuit verschillende hoeken verder naar verklaringen en oplossingen wordt gezocht, startten wij 
in september 2018 aan de UCLL Lerarenopleiding Heverlee een impulsproject met als doel de reeds 
beschikbare wetenschappelijke inzichten rond begrijpend lezen te vertalen naar de klaspraktijk in de derde 
graad van het basisonderwijs. Uit een verkennend onderzoek en een kleine enquête in enkele stagescholen 
bleek namelijk dat er heel wat nieuwe inzichten zijn rond effectief leesonderwijs, maar dat die inzichten 
slechts met mondjesmaat hun weg vinden naar de klas. Het aanbod in de courante methoden wordt niet 
altijd als voldoende uitgebreid, afwisselend of diepgaand ervaren. Daarom hebben wij samen met een 
groepje van enthousiaste leraren lesmateriaal voor een korte lessenreeks begrijpend lezen ontwikkeld. Met 
dat materiaal hopen wij een waaier aan leesstrategieën en werkvormen aan te bieden die een inspiratiebron 
kan zijn om in het vijfde en zesde leerjaar rond begrijpend lezen te werken. 

We focussen op het lezen van verhalende teksten en hebben ervoor gekozen om de lessen op te bouwen 
rond het veelbekroonde jeugdboek Lampje van Annet Schaap. Via een dergelijke lange en vrij complexe 
tekst kunnen immers heel wat facetten van begrijpend lezen aan bod komen. Bovendien worden de 
leerlingen zo voor langere tijd ondergedompeld in een verhaalwereld, wat – zo hopen wij – ook stimulerend 
kan werken op het leesplezier. 

Een boek als Lampje laat zich echter niet gemakkelijk in het keurslijf van enkele lessen inpassen. Dat 
praktische probleem lossen we op door in te zoomen op vier hoofdstukken verspreid over het boek: (1) 
Lucifer, (2) Nacht, (3) Het monster onder het bed en (4) De wereldschokkende gedrochten. Aan elk hoofdstuk 
wordt er één les opgehangen. Telkens worden er ook mogelijkheden gesuggereerd om de 
verhaalontwikkelingen tussen deze hoofdstukken voor de leerlingen samen te vatten. De lessen zijn niet 
zozeer vormgegeven als volledig uitgewerkte lesvoorbereidingen, maar als toolkits waaruit kan worden 
geput om concrete lessen op te bouwen. Dat geeft leraren de vrijheid om bepaalde selecties te maken in de 
opdrachten en om de lessen aan hun eigen klassen aan te passen indien nodig.  

De opdrachten zijn steeds opgebouwd rond een of meerdere leesstrategieën. Leesonderricht aan de hand 
van leesstrategieën is al geruime tijd niet meer weg te denken uit het Vlaamse leesonderwijs. Uit onze 
bevraging blijkt dat leraren voornamelijk aandacht besteden aan strategieën als het samenvatten van een 
tekst, het oproepen van voorkennis, het uitdiepen van nieuwe woorden, voorspellend lezen en gericht 
vragen stellen. Daarbij worden samenvatten en vragen stellen als de meest effectieve strategieën ervaren. 
Ook de lessen begrijpend lezen in de meeste methoden zijn impliciet of expliciet op dergelijke leesstrategieën 
gebaseerd. Het werken met leesstrategieën is een alternatief voor de traditionele benadering van 
leesonderwijs, die vooral inhield dat leerlingen een tekst individueel lazen en daarna vragen oplosten die 
peilden naar hun begrip van de gelezen teksten. Een dergelijke benadering van begrijpend lezen heeft als 
grote nadeel dat ze misschien wel het resultaat toetst (hebben de leerlingen de tekst begrepen?), maar 
weinig inzicht biedt in het proces van het lezen zelf (wat moeten leerlingen doen om zo efficiënt en 



 5 

doeltreffend mogelijk te lezen?). Via leesstrategieën hopen we dus op het leesproces van leerlingen te 
kunnen inwerken. De veronderstelling daarbij is dat leerlingen die leesstrategieën krijgen aangereikt (via 
expliciete instructie en inoefening) die na verloop van tijd ook autonoom kunnen inzetten en zo betere lezers 
worden. 

Toch bestaan er rond het werken met leesstrategieën nog veel vragen en onzekerheden. In de eerste plaats 
is er de vraag of leesstrategieën wel echt werken. Er zijn recente studies die tot op zekere hoogte vraagtekens 
plaatsen bij de effectiviteit van bepaalde veelgebruikte strategieën. In elk geval is het zo dat niet elke 
strategie even effectief blijkt te zijn. Bovendien wordt er gewaarschuwd dat het aanleren van leesstrategieën 
geen doel op zich mag worden, maar dat leesstrategieën steeds gezien moeten worden als hulpmiddelen die 
leerlingen kunnen inzetten om teksten op een meer efficiënte en meer doeltreffende manier te lezen en zo 
tot een beter begrip van de tekst te komen. Daarom bieden wij een hele waaier aan strategieën aan. Er 
bestaan immers verschillende manieren om toegang tot een tekst te krijgen en de ene strategie zal voor de 
ene klas/leerling beter werken dan de andere. Zo oefenen de leerlingen in verschillende manieren van lezen. 
Daarnaast opteren we ervoor om de tekst zo centraal mogelijk te zetten. Dat betekent onder meer dat we 
leerlingen zoveel mogelijk stimuleren om terug te gaan naar de tekst én dat eenzelfde tekst verschillende 
keren wordt gelezen (met steeds andere aandachtspunten). Daarmee sluiten wij aan bij de methode van de 
close reading, een veelbelovende benadering in het leesonderwijs. Die is onder meer gebaseerd op het 
principe van het herhaald lezen van meer complexe teksten en kan een waardevolle aanvulling zijn voor het 
leesonderwijs aan de hand van leesstrategieën. 

In de tweede plaats is er de vraag hoe leesstrategieën het best aangebracht kunnen worden. Het is evident 
dat we ernaar streven om leerlingen uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te laten lezen, maar tegelijk is er bij 
het lezen van complexe verhalende teksten vaak ook veel ondersteuning en begeleiding nodig. Er zit dan 
ook een opbouwende lijn in de lessenreeks. In de eerste drie lessen wordt het leesproces nog vrij sterk 
gestuurd. De complexe taak van het lezen wordt in deeltaken opgesplitst. Daarbij geeft de leraar expliciete 
instructie en wordt er gewerkt via modelen: hij/zij doet voor hoe hij/zij zelf met een tekst aan de slag gaat. 
De leraar gaat ook met de klas in gesprek over bepaalde onderdelen van de tekst, enz. Bovendien worden er 
veel momenten van interactie en samenwerking tussen de leerlingen ingelast omdat die bijzonder effectief 
blijken te zijn bij het verwerven van leesvaardigheden. In de vierde les worden de leerlingen veel zelfstandiger 
aan het lezen gezet en ligt de nadruk op het zelf kunnen maken van leesaantekeningen, het zelf vragen stellen 
en het zelf samenvatten van de tekst. 

Het lesmateriaal is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met enkele leraren die hebben meegedacht 
en (delen van) de lessen hebben uitgeprobeerd in hun eigen klas. Naderhand hebben ook wij de lessen 
uitgetest in verschillende scholen. Het resultaat heeft zijn neerslag gevonden in deze bundel. Op die manier 
willen we het materiaal ter beschikking stellen van leraren in het vijfde en zesde leerjaar die op zoek zijn naar 
concreet materiaal om rond begrijpend lezen te werken. Naast de uitgewerkte lessen is per les ook een 
werkblad voor de leerlingen opgenomen. Voor de tekst zelf verwijzen we graag naar het boek van Annet 
Schaap, dat zowat in elke openbare bibliotheek terug te vinden is en zeker ook een plaatsje verdient in de 
klasbibliotheek. 

Wij hebben geprobeerd om de lessenreeks zo flexibel mogelijk op te bouwen. Het is beslist mogelijk om 
naargelang de beschikbare tijd en de noden van de leerlingen onderdelen weg te laten of toe te voegen, 
opdrachten anders te organiseren of in te vullen. Het was niet alleen de bedoeling om een kant-en-klaar 
lespakket af te leveren, maar ook – en misschien vooral – om enkele leidende principes die belangrijk zijn 
bij begrijpend lezen te demonstreren en in een werkbare vorm te gieten: het werken met een complexe en 
wat langere tekst, het aanbrengen van leesstrategieën, het stimuleren van verschillende vormen van 
interactie rond een tekst (zowel tussen de leerkracht en de leerlingen als tussen de leerlingen onderling), het 
herhaald lezen, de geleidelijke opbouw van verantwoordelijkheid over het eigen lezen, de integratie van 
leesvaardigheden met vaardigheden als luisteren, spreken en schrijven en met de kennis van de wereld van 
de leerlingen, enz. Deze principes sluiten in grote lijnen aan bij de vijf principes die door de VLOR voorgesteld 
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worden als ‘sleutels voor een effectieve begrijpend-leesdidactiek’: leesmotivatie, strategie-instructie, 
interactie, functionaliteit en transfer. Bovendien zijn de lessen zo opgebouwd dat er een brede waaier van 
eindtermen en leerplandoelstellingen aan bod komt. In bijlage is een lijst met de meest relevante 
doelstellingen opgenomen. 

Ten slotte hopen wij dat deze vier leeslessen geen eindpunt zullen zijn, maar ideeën zullen aanrijken om 
verder met teksten aan de slag te gaan en het leesonderwijs in jouw klas verder uit te bouwen, zowel in als 
buiten de lessen taal. Wil je je ervaringen met ons delen, heb je suggesties of opmerkingen, dan horen wij 
dat graag. 

Veel leesplezier! 

 

Greet Vanderheyden (UCLL Lerarenopleiding Heverlee, greet.vanderheyden@ucll.be) 

Pieter Verstraeten (UCLL Lerarenopleiding Heverlee, pieter.verstraeten@ucll.be)
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Vooraf: over ruim
te 

Verhalen kunnen zich op verschillende plaatsen afspelen. In een klein huisje in het 
m

idden van het bos bijvoorbeeld. O
f in een school in de grote stad. (W

aar speelt 
jouw

 favoriete verhaal zich af?) 

Som
s gebeurt alles in een verhaal op dezelfde plaats, m

aar m
eestal zijn er in een 

verhaal m
eerdere plekken w

aar er dingen gebeuren. 

De plaatsen in verhalen noem
en w

e RU
IM

TES. Schrijvers doen vaak veel m
oeite om

 
die ruim

tes zo goed m
ogelijk te beschrijven, zodat w

e ons goed kunnen voorstellen 
hoe ze eruit zien. 

Het verhaal van Lam
pje begint op een plek ergens aan een zee. W

e zullen eens een 
kijkje nem

en hoe die ruim
te eruit ziet en w

elke w
oorden de schrijver ervoor 

gebruikt. 

 1.  W
oordenschat rond de zee 

Strategie: visualiseren, w
oordenschat uitdiepen, afleidingen m

aken  

W
erkw

ijze: individueel lezen, interactie, betekenisonderhandeling 

a. De leerlingen lezen deel 1 van het eerste hoofdstuk en onderstrepen alle 
w

oorden die m
et de zee te m

aken hebben in het blauw
. 

b. In groepjes van 4 vergelijken de leerlingen w
elke w

oorden ze hebben aangeduid. 
Ze duiden de ontbrekende w

oorden m
et blauw

 aan en bespreken de betekenis: 
een leerling noem

t een w
oord, leerling links om

schrijft w
at het w

oord betekent (als 
hij/zij het w

eet), enzovoort tot er geen w
oorden m

eer over zijn. 

c. De leraar leest de eerste tw
ee alinea’s voor. De leerlingen steken hand op als ze 

een w
oord horen dat ze hebben aangeduid. De leerkracht gaat in op w

oorden die 
niet herkend w

erden / slechts door enkele leerlingen herkend w
erden en doet aan 

betekenisonderhandeling. 
 

DEEL 1  
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 2.  Voorstellen van de ruim
te 

Hoe ziet de plaats eruit w
aar Lam

pje w
oont? Laat ons even een kaart/plattegrond 

tekenen. Je kunt alle info uit de tekst halen.  

Strategie: visualiseren en m
entaal representeren, afleidingen m

aken, doelgericht 
lezen 

W
erkw

ijze: m
odelen, interactie 

a. O
pstart via m

odelen. Leerkracht geeft een eerste aanzet op het bord: hij/zij 
tekent bijvoorbeeld de kustlijn.  

b. De leerlingen gaan terug naar deel 1 van de tekst en nem
en zoveel m

ogelijk 
elem

enten over op hun kaart. (per tw
ee) 

c. Klassikale bespreking aan de hand van tekening leerkracht. Bij 
interpretatieverschillen w

ordt er teruggegrepen naar de tekst. 

  3.  Betekenissen afleiden 

Strategie: visualiseren, activeren achtergrondkennis, w
oordenschat uitdiepen, 

afleidingen m
aken, m

onitoren leesbegrip, gericht vragen stellen 

W
erkw

ijze: individueel lezen, betekenisonderhandeling, klassikale bespreking 

a. De leerlingen lezen nu de volledige tekst. Ze duiden in het groen w
oorden/zinnen 

aan die ze niet begrijpen. 

b. De w
oorden/zinnen w

aar de leerlingen het m
oeilijk m

ee hebben w
orden aan het 

bord gebracht. De leerkracht schrijft de w
oorden bij elkaar die iets m

et de 
vuurtoren of het licht te m

aken hebben: het m
echaniek, de lenskap, de lenskap, de 

pit, schem
ert, …

 Andere w
oorden: em

ail, …
  

 

DEEL 2 
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c. In dit fragm
ent steekt Lam

pje het licht aan van de vuurtoren. Veel m
oeilijke 

w
oorden en zinnen hebben m

et de w
erking van de vuurtoren te m

aken.  

- W
aar dient een vuurtoren eigenlijk voor? 

Beschrijf in je eigen w
oorden.  

Duid in het geel een zin aan in de tekst w
aaruit dat duidelijk blijkt. 

- Een vuurtoren w
erkt m

et licht. Hieronder zie je verschillende lichtbronnen. W
elk 

soort licht w
ordt er gebruikt in de vuurtoren van Lam

pje? (klassikale bespreking) 

 
 

 

a. 
b. 

c. 

(oplossing: b) 

Duid in het rood de stukken tekst aan w
aaruit je dat te w

eten kunt kom
en. 

d. W
aarom

-vragen 

- W
aarom

 heet Lam
pje Lam

pje?  
De vader van Lam

pje noem
t zijn dochter Lam

pje, terw
ijl ze eigenlijk Em

ilia 
heet.  
W

aarom
 doet hij dat?  

W
aarom

 is Lam
pje voor het m

eisje eigenlijk een heel toepasselijke naam
 en 

w
aarom

 zou de schrijver voor die naam
 gekozen hebben? 
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- W
aarom

 zegt de vader van Lam
pje altijd ‘m

aar een licht ben je niet Lam
pje’? 

- W
aar kom

t de zw
avelgeur vandaan als Lam

pje het licht aansteekt? 

- W
aarom

 m
aakt Lam

pje een kom
m

etje m
et haar hand als ze het licht aansteekt? 

- W
aarom

 zingt Lam
pje tot het vlam

m
etje ‘Drink m

aar traan en vreet m
aar 

katoen’? 

e. Als er nog m
oeilijke w

oorden of zinnen aan het bord staan die hierboven nog 
niet aan bod kw

am
en, doet de leraar aan betekenisonderhandeling. Bv. w

aarom
 

staat er aan het eind van het verhaal dat de knoop in Lam
pjes m

aag los is? 

  4.  Verw
erkingsopdracht  

Strategie: schrijvend lezen, voorspellend lezen, afleidingen m
aken 

W
erkw

ijze: de leerlingen w
erken per tw

ee. 

a. Herlees de laatste drie regels van het hoofdstuk. U
iteindelijk vergeet Lam

pje om
 

lucifers te gaan kopen. Hoe zou het verhaal nu verdergaan? W
elke gevolgen zou 

het vergeten van lucifers kunnen hebben? Schrijf dit uit in m
instens drie zinnen. 

b. Klassikale bespreking van m
ogelijke vervolgen. (info uit de tekst + aanvulling uit 

je fantasie.) 

Leerkracht noteert verschillende m
ogelijkheden m

ee op bord. Sam
en probeert de 

klas zoveel m
ogelijk scenario’s te bedenken en een zo lang m

ogelijke keten van 
m

ogelijke oorzaken en gevolgen te m
aken. 
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 O
vergang les 1 naar les 2  

Zoals w
e vorige keer lazen, is Lam

pje vergeten om
 lucifers te kopen. Daardoor kan 

ze de lam
p in de vuurtoren niet aansteken. Die nacht w

oedt er net een storm
 over 

het stadje en de baai. Het w
eer is zo slecht dat je vanop zee de rotsen niet goed kan 

zien. W
at jullie verw

achten, gebeurt. Luister m
aar...  

‘Beneden, scheef op de rots in het m
idden van de baai, ligt een schip. Het hangt 

ertegenaan als een ziek kind tegen zijn m
oeder. De boeg is versplinterd, de m

asten 
zijn gebroken, ze steken alle kanten uit. De zeilen hangen slap om

laag en flapperen 
in de w

ind. O
veral drijven planken en tonnen en stukjes schip. Aan de andere kant, 

in de haven, klinkt geschreeuw
 en de m

annen in sloepjes varen af en aan.’ (p.24) 

De eigenaar van het schip is m
eneer de Adm

iraal: die w
oont in het Zw

arte Huis 
even buiten de stad. Hij w

il 5000 dollar van de vader van Lam
pje, w

ant de 
vuurtorenw

achter deed zijn job niet goed. Dat bedrag heeft de vader van Lam
pje 

niet. Daarom
 m

oet Lam
pje gaan w

erken in het huis van de Adm
iraal om

 zo de 
schulden af te betalen. De m

ensen zeggen dat er in dat huis een m
onster w

oont…
  

Het fragm
ent dat nu voor je ligt, beschrijft de eerste nacht die Lam

pje m
eem

aakt in 
het Zw

arte Huis. O
verdag m

aakte ze kennis m
et de m

eid M
artha die daarna naar 

een begrafenis vertrok.   

 
 

DEEL 1  
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 Vooraf: over het hoofdpersonage 

De m
ensen, dieren en w

ezens in verhalen noem
en w

e PERSO
N

AGES.  

Denk aan jouw
 favoriete boek/verhaal, w

at zijn daar de personages?  

In de m
eeste verhalen is er één personage dat belangrijker is dan alle andere. Dat 

personage noem
en w

e het HO
O

FDPERSO
N

AGE.  

W
at is het hoofdpersonage in jouw

 favoriete verhaal? 

W
at is het belangrijkste personage in het boek van Annet Schaap dat w

e aan het 
lezen zijn? 

(Tip: som
s is de titel van het boek ook de naam

 van het hoofdpersonage. Ken je nog 
voorbeelden van zo’n boeken/verhalen?) 

Personages in boeken zijn net als echte m
ensen: ze doen dingen, zeggen dingen, ze 

horen en zien en ook in hun hoofd gebeurt van alles. In het volgende hoofdstuk 
leren w

e het hoofdpersonage uit Lam
pje nog beter kennen. 

 

DEEL 2  
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 1.  W

at hoort Lam
pje? 

Strategieën: visualiseren, gericht vragen stellen 

W
erkw

ijze: individueel lezen, sam
enw

erken, klassikaal bespreken 

Lam
pje m

oet voor de eerste keer slapen in het nieuw
e huis. Lees het hoofdstuk 

‘N
acht’. 

a. Lees de tekst individueel en onderstreep alle geluiden die Lam
pje hoort (ook de 

geluiden die er niet echt zijn, m
aar die ze hoort in haar hoofd). 

Leerlingen die klaar zijn m
et lezen:  

- noteer m
oeilijke w

oorden op bord, zodat w
e die straks even kunnen 

bespreken (als je ze zelf niet kent, kan je ze ook opzoeken). 

-  teken jouw
 versie van het zw

arte huis. 

b. Veel van de geluiden die je hebt aangeduid hebben iets te m
aken m

et angst. 
Kleur nu die geluiden in het rood. Je w

erkt daarvoor sam
en m

et je m
aatje. 

c. Klassikaal bespreken: geef een voorbeeld van een geluid dat je hebt aangeduid. 
(grom

t, gorgelend geblaf, tikkende nagels) 

- Hoe klinkt dat gorgelend geblaf, w
ie doet het even voor?  

- W
ie of w

at m
aakt deze geluiden volgens Lam

pje? (‘Er zal toch niet echt een 
m

onster zijn?’) Denken jullie zelf ook dat er een m
onster zit? 

d. Zoek tw
ee geluiden uit de tekst die Lam

pje kent van thuis. Duid ze aan in het 
blauw

. (ruisen van de zee, snurken van de vader, stem
 van de m

am
a…

) 

W
elk gevoel roepen deze geluiden op, denk je? …

 (veilig gevoel, heim
w

ee) 
 

DEEL 3  
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 2.  De m
am

a van Lam
pje 

Strategieën: afleidingen m
aken, tussen de regels lezen (figuurlijk taalgebruik) 

W
erkw

ijze: sam
enw

erken, klassikale bespreking 

N
aast het hoofdpersonage Lam

pje kom
t er ook nog een ander personage voor in 

dit hoofdstuk: de m
am

a van Lam
pje.  

a. Herlees deel 1 (Tot aan ‘Ze w
il niet aan m

onsters denken’). W
at w

eten w
e uit de 

tekst over de m
am

a van Lam
pje? Duid alles aan w

at past …
 (per tw

ee) 

(  ) De m
am

a van Lam
pje is dronken.  

(  ) De m
am

a van Lam
pje is gek. 

(X) De m
am

a van Lam
pje is haar stem

 kw
ijt.  

(  ) De m
am

a van Lam
pje heeft knikkers in haar m

ond. 
(X) De m

am
a van Lam

pje is dood. 
(X) De m

am
a van Lam

pje is som
s streng. 

b. W
at heb je aangeduid en w

aarom
? (klassikale bespreking) 

- Heeft de m
am

a van Lam
pje echt knikkers in haar m

ond?  
N

een: rare klanken vielen als knikkers uit haar m
ond. 

(= vergelijking m
et als: figuurlijk taalgebruik) 

- Is de m
am

a van Lam
pje dood?  

Ja. Ze stierf na een ziekte. 
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 3.  W
aar denkt Lam

pje aan? 

Strategieën: schem
atiseren, inzicht in tekststructuur, afleidingen m

aken 

W
erkw

ijze: sam
enw

erken, klassikale bespreking 

Er gebeurt nu van alles in Lam
pjes hoofd. Som

s denkt ze ook aan dingen van 
vroeger.  

a. Zet deze gedachten van Lam
pje in de juiste kolom

 (per tw
ee): 

Vroeger 
N

u 
1, (3), 4, (5) 

2, 3, 5, 6 
(klassikale bespreking: de leerkracht vraagt de leerlingen hun keuze te 
verantw

oorden) 

1. Toen Lam
pjes m

oeder ziek w
as, verloor ze haar stem

. (vroeger)  
2. Ze w

il niet aan m
onsters denken, haar hoofd zit helem

aal vol m
et dingen w

aar ze 
niet aan w

il denken. (nu) 
3. M

aar nu het donker w
ordt en ze buiten niks m

eer kan zien, lukt dat niet m
eer en 

denkt ze er toch aan: haar eigen bed. (nu, eventueel ook: vroeger) 
4. Zo rook het enige m

onster dat ze ooit in het echt heeft gezien. (vroeger) 
5. O

phouden Em
ilia! N

u is het genoeg. Schoenen uit, voeten w
assen en onm

iddellijk 
gaan slapen. (nu, eventueel ook: vroeger) 
6. Ze laat zichzelf dan m

aar schelpen zoeken, aan een strand in haar hoofd. (nu) 

b. Kijk nu eens naar het zinnetje: O
phouden Em

ilia! Nu is het genoeg. Schoenen uit, 
voeten w

assen en onm
iddellijk gaan slapen. 

- W
ie spreekt hier? (Lam

pjes m
am

a) 
- W

ie is Em
ilia? (Lam

pje zelf) 
- W

aarom
 staat dit zinnetje schuingedrukt, denk je? (Dit w

ordt niet echt 
uitgesproken, m

aar gebeurt in Lam
pjes hoofd.) 

- Zoek nog een andere zin die de m
am

a zegt.

M
ogelijke zinnen: 

Huppekee, zegt ze nu. N
achtpon aan, voeten w

assen en naar bed! N
iet zo treuzelen! 

Een m
onster? W

elnee, onzin. Dan had het M
artha toch ook w

el opgegeten en die 
m

annen m
et die kist? 

O
nzin. M

onsters bestaan niet. 

- W
aarom

 praat Lam
pje m

et haar m
am

a in haar hoofd, denk je? (O
m

 niet m
eer 

bang / alleen te zijn. O
m

dat ze haar m
ist…

) 

  4.  Schrijven naar Lam
pje  

Strategie: schrijven naar aanleiding van de tekst  

W
erkw

ijze: per tw
ee 

Lees nu stukje 3 opnieuw
. 

a. W
aarom

 laat Lam
pje zichzelf in haar hoofd naar schelpen zoeken aan een 

strand? (O
m

 in slaap te vallen.) 

b. Zoek nu per tw
ee drie tips die je Lam

pje zou kunnen geven om
 in slaap te vallen. 

Je kunt eventueel ook zoeken op het internet. Noteer je tips op het w
erkblad. 

c. Schrijf een briefje naar Lam
pje m

et je gevonden tips. Denk aan je aanspreking en 
je afronding. W

il je Lam
pje nog iets anders vertellen? 

W
ie w

il er zijn brief voorlezen?  
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 O
vergang les 2 naar les 3  

W
ie kan er sam

envatten w
at w

e over Lam
pje geleerd hebben in de vorige 

hoofdstukken?  

(Leerlingen proberen het verhaalverloop klassikaal te reconstrueren. Als lessen niet 
gegeven zijn, vertelt de leerkracht het verhaal zelf.)  

Grote lijnen van het verhaalverloop: Lam
pje w

oonde m
et haar vader in de 

vuurtoren – een schip liep op de klippen toen op een nacht het licht niet aanging in 
de toren – Lam

pjes vader m
oest de schade betalen – Lam

pje w
erd naar het Zw

arte 
Huis gestuurd om

 daar te gaan w
erken – Lam

pjes m
oeder is gestorven na een 

ziekte en Lam
pje praat nog m

et haar – In het huis w
oont m

isschien w
el een 

m
onster.) 

 Vooraf: over personages 

In de vorige hoofdstukken hebben w
e het HO

O
FDPERSO

N
AGE Lam

pje beter leren 
kennen. In verhalen zijn er vaak verschillende PERSO

NAGES. Als jij alleen op de 
w

ereld zou zijn, zou het ook m
aar saai zijn, toch? Als er in Roodkapje niet ook een 

w
olf zou m

eespelen, zou het verhaal een stuk m
inder spannend w

orden.  

In verhalen heb je vaak gem
ene personages (zoals de w

olf, de heks, …
). Ken je zelf 

nog andere ‘slechteriken’ die verhalen onveilig m
aken? N

aast de ‘slechte’ 
personages heb je ook de ‘goede’ personages, die het hoofdpersonage helpen. Ten 
slotte zijn er ook personages die som

s een beetje slecht zijn en som
s een beetje 

goed.  

In het volgende hoofdstuk m
aken w

e kennis m
et een nieuw

 personage. Benieuw
d 

hoe het eruit ziet? Laten w
e het zelf ontdekken. 

 
 

DEEL 1  



 

Lessenreeks rond begrijpend lezen voor het vijfde en zesde leerjaar 
Greet Vanderheyden &

 Pieter Verstraeten (U
CLL Lerarenopleiding Heverlee) 

Tekst: Annet Schaap, Lam
pje (Q

uerido, 2018) 

Les 3: Het m
onster 

onder het bed (p.102-107) 
  

17 

 1.  O
ntdekken van nieuw

e personage 

Strategie: m
onitoren van het leesbegrip, interactie 

W
erkw

ijze: individueel lezen, w
erken m

et hulpjuffen en -m
eesters. 

a. Lees deel 1 van de tekst (tot ‘m
aakt zich heel klein’). In de kam

er is er naast 
Lam

pje nog een personage aanw
ezig. Is het nieuw

e personage een m
eisje of een 

jongen? O
nderlijn in de tekst de zinnen w

aar je het antw
oord vindt.  

W
at heb je onderstreept? Vergelijk m

et je buur en bespreek.   

b. W
e hebben voor jullie een beschrijving gem

aakt van het andere personage in de 
kam

er. W
e zijn echter w

at onoplettend gew
eest en er staat één fout in de tekst. 

Kun jij die fout eruit halen? Zoek in de tekst. 

Het personage m
aakt de ene keer een grom

m
end geluid en klinkt de andere 

keer dan w
eer als een slang. Het zit op de vensterbank, vindt zichzelf stom

 
en zou w

el iets w
illen drinken.  

(Fout: Lam
pje zit op de vensterbank. Het m

onster zit onder het bed. Als hulp voor 
de leerkracht: zie de w

oorden in het geel in de tekst.) 

c. Vind je de fout niet, zoek dan opnieuw
 in de tekst naar m

eer inform
atie over het 

personage. 

De leerlingen (A) die de fout gevonden hebben, staan recht en m
ogen een andere 

leerling (B) helpen door de pagina aan te duiden w
aar het antw

oord staat. Leerling 
B herleest de pagina en probeert zo alsnog de fout uit de tekst te halen. Leerling A 
controleert of het antw

oord uiteindelijk gevonden w
ordt en duidt daarna, indien 

nodig, de juiste alinea aan.) 
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 2.  Kenm
erken en karaktereigenschappen van Lam

pje en Edw
ard 

Strategie: schem
atiseren, afleidingen m

aken, gericht vragen stellen 

W
erkw

ijze: individueel lezen, klassikaal bespreken 

a. Lees nu de rest van het hoofdstuk.  

W
e hebben kennisgem

aakt m
et de tw

ee personages. Hieronder vinden jullie een 
lijstje m

et w
oorden. Horen die kenm

erken bij Lam
pje, bij het m

onster of m
isschien 

bij allebei? Schrijf ze in de juiste kolom
. Als je tw

ijfelt, kijk dan w
eer in de tekst.  

stom
, bang, w

eerloos, giechelt, slappeling, boos, listig, Edw
ard, denkt aan vader 

- W
at betekent listig? (Sluw

, geslepen, w
ordt gezegd van iem

and die ‘listen’ 
bedenkt – Lam

pje vangen of aanvallen door slim
 te zijn.) 

- W
at betekent w

eerloos? Je kan je niet verw
eren of verdedigen. 

 Lam
pje  

het m
onster 

beiden  

bang 
w

eerloos* 
giechelt*  
 

slappeling 
boos 
listig* 
Edw

ard 

stom
 

denkt aan vader 
 

 (zie o.a. de in het rood aangeduide w
oorden en zinnen in de tekst. Som

m
ige 

om
schrijvingen kun je niet letterlijk terugvinden.)  

*O
ver een aantal kenm

erken kan w
orden gediscussieerd, m

aar dat m
aakt het net 

boeiend: bijv. giechelt (m
onster lacht, m

aar w
ordt niet expliciet als giechelen 

om
schreven, bang (gedraagt het m

onster zich zo om
dat het eigenlijk ook bang is?) 
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b. Stellen van vragen (klassikaal) 

- Hoe heet het m
onster dus? (Edw

ard) 

- Is het dan een m
onster, denk je? (N

ee, een (kleine) jongen)  

- Kloppen die kenm
erken w

el die w
e in de kolom

m
en plaatsten, volgens jou? 

W
aarom

 (niet)? Is Lam
pje ook echt w

eerloos? Is het m
onster ook echt listig? 

(Edw
ard denkt dat Lam

pje w
eerloos is, m

aar ze slaat hem
 m

et een boek. Lam
pje 

denkt dat Edw
ard listig is – w

ant m
onsters zijn listig –, m

aar hij laat zich 
overm

eesteren door een klein m
eisje.) 

  3.  Personages zien, horen, denken (inzicht in perspectiefw
isselingen) 

Strategieën: m
entale representatie vorm

en, schem
atiseren/visualiseren, 

voorspellend lezen 

W
erkw

ijze: in paren, klassikale bespreking.  

 
 

DEEL 2  
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a. Som
s zie je de dingen door de ogen van Lam

pje. Je w
eet w

at ze ziet, hoort en 
denkt.  

Geef een voorbeeld van w
at Lam

pje ziet, hoort en denkt. (Bew
ijs dat steeds m

et 
een zinnetje uit de tekst.) 

- ziet: het licht in de vuurtoren, van alles in de kam
er, er bew

eegt iets onder het bed, een 
boek, ze ziet Edw

ard op het einde van het fragm
ent onder het bed uitkom

en 
- hoort: iem

and die adem
t, het m

onster grom
t (kreunt), sist, krijst  

- denkt: aan haar vader in de vuurtoren, aan ontsnappen uit de kam
er, dat ze stom

 is, aan 
het been van M

artha, hoe ze doodgebeten kan w
orden, hoe het zou zijn als het m

onster op 
school zit bij juf Am

alia, …
  

b. Som
s kijken w

e ook door de ogen van Edw
ard. W

at ziet, hoort en denkt Edw
ard? 

Geef telkens een voorbeeld uit de tekst. 

- ziet: Lam
pje als hij uiteindelijk onder het bed uitkom

t (Edw
ard ziet heel w

einig, hij zit 
im

m
ers onder het bed: ‘Hij kan haar niet zien, m

aar ze zit bij het raam
’.)   

- hoort: iem
and die adem

t, iem
and die op de vensterbank zit, ‘m

onsters bestaan niet’ zegt 
Lam

pje, Lam
pje is m

aar een kind/een m
eisje, Lam

pje lacht hem
 uit, Lam

pje loopt op sokken, 
niet eens op schoenen 
- denkt: hij m

oet aanvallen en de persoon op de vensterbank verscheuren (zegt zijn vader in 
zijn hoofd), hij denkt aan zijn vader, hij heeft dorst, hij is een slappeling, hij m

oet het 
w

eerloos en bang m
eisje aankunnen, hij m

oet Lam
pje als m

onster bang m
aken, hij m

oet 
haar bijten, hij zal dw

ars door haar botjes heen bijten, hij is m
oe, …

 

c. De schrijfster Annet Schaap laat ons dus zien hoe de tw
ee personages, Lam

pje en 
Edw

ard, voor het eerst kennism
aken. Ze toont hoe ze zich daarbij voelen en w

at ze 
denken. Ze beschrijft dit vanuit het standpunt van het m

eisje, m
aar ook van de 

jongen. Hebben jullie gezien w
aar het standpunt van het m

eisje om
slaat in dat van 

de jongen (en om
gekeerd?) Zet er je vinger naast en vergelijk m

et je buur. (Stom
, ze 

is zo stom
. / Zo stom

 is hij.) 

In de rest van het boek gaan de personages elkaar nog beter leren kennen. W
orden 

ze vrienden, denk je? W
aarom

 (niet)? 
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 4.  Speelse verw

erking: sam
envatten van dit hoofdstuk  

Strategie: sam
envatten, interactie 

W
erkw

ijze: dram
atische w

erkvorm
  

Jullie gaan de kennism
aking van Lam

pje en Edw
ard per tw

ee naspelen. Haal de 
inform

atie die je daarvoor nodig hebt zoveel m
ogelijk uit de tekst. (Eerst groepjes 

van tw
ee m

aken, daarna van vier. Leerling A is Lam
pje, leerling B is Edw

ard.) 

Hulpvragen om
 leerlingen op w

eg te helpen: w
aar zit Lam

pje in het begin (op de 
vensterbank, hoger dan het bed) en w

aar zit Edw
ard? (onder het bed)   

W
at doet Lam

pje (luisteren, denken) en w
at doet Edw

ard (grom
m

en)? …
  W

at doet 
Lam

pje daarna? ... 

Leerlingen oefenen eerst en m
ogen het daarna ‘echt’ spelen voor een ander 

groepje. Idem
 voor dat tw

eede groepje: er w
ordt gew

isseld. Vergelijk w
at jullie 

deden: w
elke elem

enten lieten jullie aan bod kom
en?  

Fases die aan bod kunnen kom
en:  

- Lam
pje kom

t kam
er binnen als Edw

ard al onder het bed zit. 
- Lam

pje loopt op haar tenen naar het (vijfde) raam
 (natte sokken!) en kijkt door de kier in de 

gordijnen 
- Ze hijst zich op de vensterbank en kruipt achter het gordijn (vanuit het standpunt van Edw

ard), kijkt 
naar de vuurtoren. 
-Edw

ard grom
t en Lam

pje is bang (M
am

a, help!): ze durft zich niet te bew
egen. 

- ‘M
onsters bestaan niet’ zegt Lam

pje luidop. 
- Edw

ard lacht sissend – Lam
pje schrikt en trekt haar voeten nog verder op.  

-Ze slaat haar arm
en over haar benen en m

aakt zich klein. 
- Edw

ard doet niets en blijft onder het bed zitten. 
- Lam

pje kijkt door het gordijn de kam
er in.  

- Lam
pje giechelt en dat m

aakt Edw
ard boos. 

- Lam
pje kom

t bijna van de vensterbank af (‘kom
t naar beneden’), grijpt een w

apen m
et tw

ee handen 
vast: een boek. 
- Tegelijkertijd: Edw

ard kom
t onder het bed uit en kruipt naar Lam

pje.  
-Lam

pje slaat Edw
ard m

et het boek tegen zijn hoofd. 
- Edw

ard voelt de klap trillen door zijn hoofd en lichaam
, valt en rolt opzij 
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 5.  Extra oefening. Visualiseren door tekenen  

(alternatief voor oefening 4, of w
anneer leerlingen al klaar zijn m

et het lezen van 
het tw

eede deel, of aanvullend op een ander lesm
om

ent) 

Herlees de tekst en ga op zoek naar gegevens over de kam
er (op pagina 102 en 

pagina 105). 

Teken de kam
er die beschreven w

ordt (in duo of alleen). 

De volgende elem
enten kunnen de leerlingen in de tekst vinden: 

Een deur 
Een nat tapijt 
Vijf ram

en telde ze in de bijna ronde kam
er. 

Ram
en m

et vensterbanken, m
et gordijnen op een kier  

Een bed – een groot houten bed m
et rom

m
elige lakens 

Een grond vol boeken  
Papieren overal: geschreven, afgescheurd, m

et vlekken erop 
Langs de m

uren planken m
et nog m

eer boeken in scheve rijen 
Een leunstoel 
Een laag tafeltje m

et potjes inkt 
Een krukje m

et de pootjes om
hoog 

In een hoek staat een donkere vorm
, het lijkt w

el een bad 
 Vergelijk m

et de tekening in het boek (prent bij deel 3: ‘De jongen onder het bed’): 
heb jij de kam

er anders getekend? 
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 W
at voorafging  

Lam
pje w

oont en w
erkt in het Zw

arte huis. Daar heeft ze ondertussen het m
onster 

leren kennen. Het m
onster blijkt eigenlijk geen m

onster te zijn, m
aar een jongen 

die Edw
ard heet. Zijn benen zijn echter vergroeid en lijken op een vissenstaart. 

Edw
ard kom

t nooit buiten en leert Lam
pje in zijn kam

er lezen en schrijven.  

Lam
pje vraagt een nam

iddag vrij om
 naar de kerm

is te gaan. Ze gaat eerst bij haar 
vader in de vuurtoren langs. Er doet echter niem

and open en ze laat dan m
aar een 

briefje achter. Daarna belandt ze op de kerm
is. 

 Het is bij deze les de bedoeling dat de kinderen zo veel m
ogelijk zelfstandig aan 

het w
erk gaan, m

aar ook per tw
ee sam

enw
erken. De opdrachten w

orden in een 
w

erkbundel aangeboden.  

De verschillende stappen w
orden best eerst klassikaal overlopen. De leerkracht 

brengt de opdrachten aan via m
odelen, w

aarbij hij/zij kort voordoet w
at de 

leerlingen m
oeten doen.  

Dan gaan de kinderen zelf aan de slag, individueel en per tw
ee. 

 
 

DEEL 1  
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 1.  Aantekeningen m
aken:   

Strategie: aantekeningen m
aken om

 tekst beter te doorgronden, 
w

oordenschatuitdieping, afleidingen m
aken  

1.1 W
O

O
RDEN

SCHAT 

a. Lees de hele tekst individueel en om
cirkel alle w

oorden die je niet begrijpt. 
(W

oorden w
aar de leerlingen w

ellicht m
oeite m

ee kunnen hebben staan in de tekst 
hiernaast in het groen.)  

b. Kies er m
et je buur vijf uit die volgens jou belangrijk zijn in de tekst: m

oet ik 
w

eten w
at dit w

oord betekent om
 te begrijpen w

at ik lees?   

Pas er daarna de volgende w
oordleerstrategieën op toe. Bespreek per tw

ee.  

x 
(Context:) w

elke inform
atie staat er in de zin of de zinnen errond die m

ij 
helpt m

et de betekenis?  
x 

(Voorkennis:) herken ik delen van het w
oord? Zijn er stukjes die ik begrijp? 

W
at zou het w

oord als geheel dan kunnen betekenen?  
x 

Snap ik het w
oord nog niet? Ik zoek in de bijgeleverde w

oordenlijst of het 
w

oordenboek naar de juiste betekenis. 

M
odelen van lkr: tw

ee voorbeelden 

- zuurkool: lkr zegt luidop: ‘dat is hier niet zo belangrijk, ik w
eet al dat ze een 

soort hotdog eet. Als ik het toch w
il w

eten: ik herken het w
oord ‘kool’, dus dat is 

een groente. De kool zal zuur sm
aken, vandaar zuurkool, een soort kool.’  

- acrobaat: lkr zegt luidop: ‘net zoals jongleurs, clow
ns, vuurspuw

ers zullen 
acrobaten w

aarschijnlijk w
el circusartiesten zijn. Ze staan ‘in stapels op elkaar’ 

en ‘zw
eten, zw

oegen en zw
aaien m

et vlaggetjes’. Het zullen dus w
el artiesten 

zijn die spectaculaire kunstjes uitvoeren.’ 
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1.2 IN
HO

U
D VAN

 HET VERHAAL 

a. Herlees de tekst. Voer de opdrachten individueel uit. Vergelijk daarna per tw
ee.  

x 
W

elke zinnen zijn belangrijk in deze tekst? W
elke zinnen helpen je om

 het 
fragm

ent te begrijpen? Zet een uitroepteken (!) bij deze zinnen in de 
kantlijn. Bespreek m

et elkaar w
aarom

 deze zinnen belangrijk zijn.  
x 

Heb je een vraag over een zin, begrijp je een stukje niet? Zet dan een 
vraagteken (?) M

isschien kan je duopartner het straks w
el uitleggen?  

x 
W

elke zinnen vond je grappig? Bij w
elke zinnen w

erd je verdrietig? Zet de 
juiste sm

iley in de kantlijn. W
aar heeft jouw

 duopartner ze geplaatst? 
Vergelijk. Ga je akkoord?   

M
odelen van de leerkracht: voorbeeld 

Lkr:  Lam
pje heeft 25 cent. Eerst vertelt ze w

at ze allem
aal kan doen m

et dat 
kw

artje, m
aar dat is niet zo belangrijk: ze heeft nam

elijk al gekozen w
at ze w

il 
doen. Een suikerspin voor Vis kopen. Ze kan w

el m
aar één ding doen m

et het 
kw

artje. W
at ik niet zo goed begrijp, is dat je op een kerm

is kunt vechten. Daar 
zet ik even een vraagteken bij. Daarna denkt ze aan de brief die ze geschreven 
heeft aan haar vader. Dat is m

isschien w
el belangrijk. Daar plaats ik een 

uitroepteken bij. 

Ik lees verder, m
aar zorg er w

el voor dat ik niet te veel vraagtekens en 
uitroeptekens plaats. Zeker niet m

eer dan één uitroepteken per alinea. 

b. Vergelijk en bespreek de vraagtekens, uitroeptekens en em
oticons m

et je 
duopartner. Beslis sam

en w
elke je kunt schrappen of m

oet toevoegen. 
 

DEEL 2  
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1.3 TEKSTVERBAN
DEN

: verw
ijsw

oorden en oorzaak/gevolg. M
aak deze oefening 

per tw
ee en help elkaar. Concentreer je op deel 2 van de tekst. 

x 
De schrijfster gebruikt verw

ijsw
oorden in haar boek. Kleur in deel 2 van de 

tekst drie keer een verw
ijsw

oord en trek een pijl naar het w
oord w

aarnaar 
het verw

ijst.  
x 

Er gebeuren allerlei dingen in het verhaal. Bijv. Lam
pje klim

t in deel 1 op 
een ton om

 de olifant te kunnen zien. M
aar het gevolg is dat ze iets anders 

ziet, nam
elijk de ogen van Vis. Zoek nu in deel 2 van de tekst een ander 

voorbeeld van oorzaak-gevolg. O
nderstreep de oorzaak één keer en het 

gevolg tw
ee keer.  

M
ogelijke antw

oorden  

* Gevolg: Vis zou ook in deze tent passen: de hele dag zitten en bekeken w
orden, 

denkt Lam
pje   

O
orzaak: Vis is ook w

at eng en raar, net zoals de w
ezens die ze nu in de tent ziet 

* O
orzaak: de dw

erg roept ‘Hallo! O
pstaan! Bezoek!’  

Gevolg: de zeem
eerm

in draait zich m
et een w

ilde bew
eging om

 in haar aquarium
 

en kijkt Lam
pje w

oedend aan 

* ... 
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 2.  Zelf vragen stellen voor de andere groepjes.  

M
aak nu per tw

ee enkele vragen over de tekst die een ander duo straks m
oet 

oplossen. N
oteer jullie oplossingen op een ander blad of duid ze aan in de tekst.  

a. M
aak tw

ee w
at-vragen:  

Bijv. W
at w

il Lam
pje op de kerm

is kopen als verrassing voor Vis? (een suikerspin, 
w

ant hij ziet er zo grauw
 en m

oe uit, m
isschien helpt het)  

b. M
aak tw

ee w
aarom

-vragen:  

Bijv. W
aarom

 vindt Lam
pje het bij de zeem

eerm
in naar en zielig? (Het w

ater is vuil 
en groen, het stinkt er en de zeem

eerm
in heeft geen ruim

te om
 te zw

em
m

en.) 

c. Vraag naar tw
ee voorbeelden uit de tekst: 

Bijv. Geef een voorbeeld van een kerm
isattracties die Lam

pje kan gaan bekijken. 

  3.  Sam
envatten 

Door de vorige stappen kunnen jullie nu de tekst beter sam
envatten: je m

oet de 
belangrijkste elem

enten uit dit hoofdstuk halen.  

Stappen:  

a. W
elke personages spelen m

ee?  

b. W
at gebeurt er?  Kijk naar je uitroeptekens in je tekst: w

at zijn de belangrijkste 
m

om
enten in het verhaal?  

c. Vat nu dit hoofdstuk sam
en. W

erk m
et je duopartner.  

W
ie w

il er straks zijn sam
envatting voorlezen?  

 



 

Lessenreeks rond begrijpend lezen voor het vijfde en zesde leerjaar 
Greet Vanderheyden &

 Pieter Verstraeten (U
CLL Lerarenopleiding Heverlee) 

Tekst en illustraties: Annet Schaap, Lam
pje (Q

uerido, 2018) 

Les 4: D
e w

ereldschokkende 
gedrochten (p.196-200) 

  
28 

 

Aspecten die in de sam
envatting aan bod kunnen kom

en:  

x 
Lam

pje bezoekt de kerm
is en w

il een suikerspin kopen voor Vis. 
x 

Ze ziet de ogen van Vis op een doek bij een tent. 
x 

Ze gaat die tent m
et ‘w

ereldschokkende gedrochten’ binnen (en betaalt 
hiervoor een kw

artje). 
x 

In de tent ziet ze rare m
ensen; een dw

erg w
ijst de w

eg naar de zeem
eerm

in 
in een aquarium

. 
x 

De zeem
eerm

in bew
eegt niet totdat de dw

erg roept: dan ziet Lam
pje dat ze 

de boze ogen van Vis heeft.  

  4.  W
aardering van het hoofdstuk 

Vul aan: 

Ik vond dit hoofdstuk …
 : om

cirkel een sm
iley of teken er zelf een. Schrijf ook kort 

w
aarom

. 

  
   

 
 

  

 W
aarom

? 
…

............................................................................................................................    

(geef hier een w
oordje uitleg)  
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Naam: 
 
Nummer:  
 
 
Lampje (A. Schaap) – Les 1: ‘Lucifer’ 
 

 

Voorstellen van de ruimte  

  
Hoe ziet de plaats eruit waar Lampje woont? 

Lees deel 1 van de tekst 

1. Haal de info uit de tekst en teken in het vak hieronder een kaart.  

2. Vergelijk daarna met je buur: tekenden jullie hetzelfde? Bespreek de verschillen.  
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Moeilijke woorden 
 

1. Lees nu de hele tekst en onderstreep de woorden die je niet begrijpt.  

Bespreek daarna met je buur. Kunnen jullie elkaar helpen?  
 

2. Waar dient een vuurtoren eigenlijk voor? Beschrijf dit eerst in je eigen woorden in 
je hoofd.  

Duid dan in het geel een zin aan in de tekst waar je meer info vindt. 

 

3. Een vuurtoren werkt met licht. Hieronder zie je verschillende lichtbronnen.  

Welk soort licht wordt er gebruikt in de vuurtoren van Lampje? Omcirkel de letter.   

Waarom denk je dat? Duid in het rood de stukken tekst aan waaruit je dat te weten 
kunt komen. 

 
 

 

A B C 
 

 

Inhoudsvragen 
(Deze vragen bespreken we samen in klas)  

 
1. Waarom zou de schrijver voor de naam ‘Lampje’ 

gekozen hebben? 
2. Waarom zegt de vader van Lampje altijd ‘maar een 

licht ben je niet, Lampje’? 
3. Waar komt de zwavelgeur vandaan als Lampje het 

licht aansteekt? 
4. Waarom maakt Lampje een kommetje met haar hand 

als ze het licht aansteekt? 
5. Waarom zingt Lampje tot het vlammetje ‘Drink maar 

traan en vreet maar katoen’? 
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Voorspellend lezen (per twee) 
 
Herlees de laatste drie regels van het hoofdstuk.  

Hoe zou het verhaal nu verdergaan? Welke gevolgen zou het vergeten van lucifers 
kunnen hebben? Schrijf dit uit in minstens drie zinnen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Naam: 

 

Nummer:  

 

Lampje (A. Schaap) – Les 2: ‘Nacht’ 

 

De mama van Lampje  

Herlees deel 1.  

Wat weten we uit de tekst over de mama van Lampje?  

Oefening 1: kruis per twee alles aan wat past. 

 
(  ) De mama van Lampje is dronken.   
(  ) De mama van Lampje is gek.  
(  ) De mama van Lampje is haar stem kwijt.   
(  ) De mama van Lampje heeft knikkers in haar mond.            
(  ) De mama van Lampje is dood.  
(  ) De mama van Lampje is soms streng.  

   

 

Waar denkt Lampje aan?  

Er gebeurt nu van alles in Lampjes hoofd. Soms denkt ze aan dingen van vroeger.   

Oefening 2: zet deze gedachten van Lampje in de juiste kolom door de nummer 
van de zin te noteren. 

 

1. Toen Lampjes moeder ziek was, verloor ze haar stem.  
2. Ze wil niet aan monsters denken, haar hoofd zit helemaal vol met dingen waar 

ze niet aan wil denken.  
3. Maar nu het donker wordt en ze buiten niks meer kan zien, lukt dat niet meer en 

denkt ze er toch aan: haar eigen bed.  
4. Zo rook het enige monster dat ze ooit in het echt heeft gezien. 
5. Ophouden Emilia! Nu is het genoeg. Schoenen uit, voeten wassen en 

onmiddellijk gaan slapen.  
6. Ze laat zichzelf dan maar schelpen zoeken, aan een strand in haar hoofd.   

 

VROEGER NU 
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Zoeken naar schelpen 

Oefening 3, per twee:  

Zoek nu drie tips die je Lampje zou kunnen geven om in slaap te vallen. Noteer je 
tips hier  

 

1. … 
 
  

2. … 
 
 

3. … 

 

 

Oefening 4, per twee:  

Schrijf een briefje naar Lampje met je gevonden tips.  

 

Denk aan je aanspreking en je afronding.  

Wil je Lampje nog iets anders vertellen?  Dat mag!  

 

…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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Naam: 

 

Nummer:  

 

Lampje (A. Schaap) – Les 3: ‘Het monster 
onder het bed’ 

 
1. Lampje ontdekt een ander personage  

We hebben voor jullie een beschrijving gemaakt van dat personage.  
We zijn echter wat onoplettend geweest en er staat één fout in de tekst. Kun 
jij die fout eruit halen? Zoek in de tekst. Trek een streep door de informatie die 
niet juist is. 
  

Het personage maakt soms een grommend geluid en klinkt soms als een 
slang. Het zit op de vensterbank, vindt zichzelf stom en zou wel iets 
willen drinken.   

 
2. Kenmerken van Lampje en het ‘monster’  
Hieronder vinden jullie een lijstje met woorden die in de tekst gebruikt worden 
om de twee personages te beschrijven. 
 

stom, bang, weerloos, giechelt, slappeling, boos, listig, Edward,  
denkt aan vader 

 
Horen die beschrijvingen bij Lampje, bij het monster of misschien bij allebei? 
Schrijf ze in de juiste kolom. Als je twijfelt, kijk dan weer in de tekst.   
 

  Lampje het monster beiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

 Greet Vanderheyden & Pieter Verstraeten (UCLL Lerarenopleiding Heverlee) 
 Tekst en illustraties: Annet Schaap, Lampje (Querido,2018) 35 

3. Personages in een boek zijn net als echte mensen. Ze kunnen niet alleen 
dingen doen, maar ook zien, horen en denken.  

Zoek in de tekst één voorbeeld van wat Lampje ziet, hoort en denkt.  

 

 

 

 

Zoek in de tekst één voorbeeld van wat Edward ziet, hoort en denkt. 

 

 

 

 

4. Speel de kennismaking tussen Lampje en Edward na in groepjes van twee. 
Iemand speelt Edward, iemand speelt Lampje. Kijk terug naar de tekst om te 
zien wat je kunt uitbeelden. 

Hulpvragen om je op weg te helpen: 
- Waar zit Lampje in het begin? 
- Waar zit Edward?  
- Wat doet Lampje? Wat doet Edward? 
- Welke geluiden maken ze? 

 

 

denken: 

........................................................................................................ 

zien: 

......................................................................................................

horen: 

......................................................................................................

.. 

denken: 

........................................................................................................ 

zien: 

......................................................................................................

horen: 

......................................................................................................

.. 
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Naam: 

 

Nummer:  

 

Lampje (A. Schaap) – Werkbundel bij les 4: 
‘De Wereldschokkende Gedrochten’ 

 

1. MOEILIJKE WOORDEN 

a. Lees de tekst eerst individueel en omcirkel alle woorden die je niet begrijpt. 

b. Kies er met je buur vijf uit die volgens jou belangrijk zijn in de tekst: moet ik 
weten wat dit woord betekent om te begrijpen wat ik lees?   

Ja? Noteer ze dan hier:  

 

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

 

……………………………………     ……………………………………  

 

c. Pas er daarna de volgende woordleerstrategieën op toe. Bespreek per twee.  

HULPLIJN: weet je niet hoe je deze strategieën toepast? Luister dan naar je 
juf/meester die het voordoet. 

x Context: welke informatie staat er in de zin of de zinnen errond die mij helpt 
met de betekenis?  

x Voorkennis: herken ik delen van het woord? Zijn er stukjes die ik begrijp? Wat 
zou het woord als geheel dan kunnen betekenen?  

x Snap ik het woord nog niet? Ik zoek in de woordenlijst of het woordenboek naar 
de juiste betekenis. 

 

2. INHOUD VAN HET VERHAAL 

Herlees de tekst individueel.  

Luister naar de juf of meester die de opdracht voordoet. 

Voer dan de opdrachten individueel uit. (Zie volgende pagina.) 

Vergelijk daarna per twee.   
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Opdrachten: 

a) Welke zinnen zijn belangrijk in deze tekst? Welke zinnen helpen je om het 
fragment te begrijpen? Zet een uitroepteken (!) bij deze zinnen in de kantlijn.  
Bespreek met elkaar waarom deze zinnen belangrijk zijn.  
 
Voeg eventueel uitroeptekens toe of schrap ze.  
 

b) Heb je een vraag over een zin, begrijp je een stukje niet? Zet dan een 
vraagteken (?) Misschien kan je buur het straks wel uitleggen?   
 
Bespreek de vraagtekens met je buur. 
Voeg eventueel vraagtekens toe of schrap ze.  
 

c) Welke zinnen vond je grappig?  Bij welke zinnen werd je verdrietig? Zet de 
juiste smiley in de kantlijn.  
 
Waar heeft jouw buur ze geplaatst? Vergelijk. Ga je akkoord?   
Voeg eventueel smileys toe of schrap ze.  

 

3. TEKSTVERBANDEN: verwijswoorden en oorzaak/gevolg.  

Maak deze oefening per twee en help elkaar. Concentreer je op deel 2 van de tekst. 

x De schrijfster gebruikt verwijswoorden in haar boek. Kleur in deel 2 van de 
tekst drie keer een verwijswoord en trek een pijl naar het woord waarnaar 
het verwijst.  
 

x In verhalen zet één gebeurtenis vaak een andere gebeurtenis in gang. Er zijn 
dus oorzaken (datgene waardoor iets gebeurt) en gevolgen (iets dat gebeurt als 
gevolg van iets dat eerder gebeurd is).  
 
Bijvoorbeeld: Lampje klimt in deel 1 op een ton om de olifant te kunnen zien en 
het gevolg is dat ze iets ziet, namelijk de ogen van Vis.  
 
Zoek nu in deel 2 een ander voorbeeld van oorzaak-gevolg.   
 
Onderstreep de oorzaak één keer en het gevolg twee keer.  
 
Schrijf daarna de oorzaak en het gevolg hier neer: 
 

 

oorzaak: …………………………………………………………………………………………………………………… 

gevolg: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. VRAGEN MAKEN 

Maak nu per twee vragen over de tekst die een ander duo straks moet oplossen.  

Noteer jullie oplossingen op een ander blad of duid ze aan in de tekst.  

 

a. Maak twee wat-vragen:  

Bijv. Wat wil Lampje op de kermis kopen als verrassing voor Vis? (Een suikerspin, want hij ziet 
er zo grauw en moe uit, misschien helpt het)  

 

Wat………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Wat………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

b. Maak twee waarom-vragen:  

Bijv. Waarom vindt Lampje het bij de zeemeermin naar en zielig? (Het water is vuil en groen, 
het stinkt er en de zeemeermin heeft geen ruimte om te zwemmen.) 

 

Waarom………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Waarom………………………………………………………………………………………….. 

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

 

c. Vraag naar twee voorbeelden uit de tekst: 

Bijv. Geef een voorbeeld van een kermisattracties die Lampje kan gaan bekijken. 

 

Geef een voorbeeld van …………………………………………………………………… 

 

Geef een voorbeeld van …………………………………………………………………… 

  



 

 Greet Vanderheyden & Pieter Verstraeten (UCLL Lerarenopleiding Heverlee) 
 Tekst en illustraties: Annet Schaap, Lampje (Querido,2018) 39 

BLAD VOOR DE OPLOSSINGEN VAN DE VRAGEN 

Schrijf hier de oplossingen voor de vragen die je van de andere groep kreeg. 

 

a. wat-vragen 

 

Vraag 1: 

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

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

Vraag 2: 

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

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

 

b. waarom-vragen 

 

Vraag 1: 

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

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

Vraag 2: 

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

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

 

c. voorbeelden 

 

Voorbeeld 1: 

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

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

Voorbeeld 2: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………  
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5. SAMENVATTEN: 

Door de vorige stappen kunnen jullie nu de tekst beter samenvatten.  

Haal de belangrijkste elementen uit dit hoofdstuk en schrijf een samenvatting 
van een paar regels. Werk per twee.  

Tips 

a. Welke personages spelen mee in het verhaal?  

b. Wat gebeurt er? Kijk naar je uitroeptekens in je tekst: wat zijn de belangrijkste 
momenten in het verhaal?  

c. Gebruik verbindingswoorden als: daarna, vervolgens, daardoor, tegelijkertijd, 
omdat 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Wie wil er straks zijn samenvatting voorlezen?  

 

 

 

6. Waardering van het verhaal 

       

Ik vond dit hoofdstuk … : omcirkel een smiley of teken er zelf een. Schrijf ook kort 
waarom. 

                                        

 

Waarom?……………………………………………………………………………………………………………………………  
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Woordenlijst ‘De Wereldschokkende Gedrochten’  

 

een acrobaat: een circusartiest die lenige kunsten vertoont  

een alg: een plant die op en in het water leeft  

een circustroep: de mensen die bij het circus werken  

daar istie: daar is hij   

dobberen: drijven op het water 

effe: even  

een freak: een raar iemand 

een gedrocht: een mens of dier met een misvorming, een monster  

het geschetter: het luid praten en lachen van mensen  

grauw: grijs en bleek  

een jongleur: een circusartiest die heel wat voorwerpen tegelijk in de lucht kan 
houden  

een kassahokje: hokje aan de kassa waar je betaalt  

klotsen: golven van water die tegen iets slaan 

kraalogen: ogen als kralen, kleine en donkere ogen  

een kwartje: een oud geldstuk, 25 cent  

een nisje: een kleine holte of inham  

odeklonje: parfum (komt van het Franse eau-de-cologne)  

een parade: een stoet 

rondhossende rijen: mensen die in een rij springend en dansend voortgaan 

een schepsel: een levend wezen (mens of dier)  

schubben: een schub: een stuk huid van vissen en reptielen  

een Siameese tweeling: twee broers of zussen die met hun lichaam aan elkaar 
gegroeid zijn (toen ze in de buik van hun moeder zaten)  

een speling der natuur: een afwijking van de natuur  

spetteren: spatten, water dat in kleine deeltjes wegspringt 

stelten: lange stokken waarop je kunt lopen, zodat je boven iedereen uitsteekt  

een suikerspintent: een tent of kraampje waar je suikerspin kan kopen  

een tafereel: een situatie of gebeurtenis waar je naar kijkt  
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volgetatoeëerde armen: armen vol met tatoeages (= tekeningen in inkt op de 
huid) 

een vuurspuwer: een circusartiest die vuur uit zijn mond blaast  

wennen aan iemand/iets: gewoon worden  

wrakhout: hout van een schip dat verging  

een zeepok: een kreeftachtig diertje dat in de zee leeft  

een zuurkool: een soort zure, witte kool  

een zwiepende staart: een staart die heen en weer beweegt  

zwoegen: hard werken (met veel inspanning)  
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Leerplandoelen: Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen (ZILL) 
 

Schriftelijke taalvaardigheid Nederlands  

Schriftelijke boodschap verwerken  

2,5 - 12: Via modeling kennismaken met leesstrategieën: voorspellen, visualiseren, nadenken over 
woordbetekenissen, terugblikken en herlezen, begrip controleren, het leesdoel voor ogen houden 

9 - 12: Met hulp van de leraar leesstrategieën steeds strategischer inzetten 

x verbinden met voorkennis over teksten en tekststructuren, over woordsoorten en 
woordbetekenissen … 

x relaties in de boodschap ontdekken (oorzaak-gevolg, middel-doel, deel-geheel, verwijsrelaties) 
x overleggen met anderen over de conclusie van de boodschap 
x reflecteren over de gebruikte leesstrategieën 

9 - 12: Verwerken van informatie uit verschillende boodschappen door 

x de informatie te vergelijken 
x de volgorde van belangrijkheid te bepalen 
x de informatie te schematiseren 

 

Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen 

6 - 12: Genietend lezen 
6 - 12: Begrijpen wat je leest 
6 - 12: Gebruik maken van de betekenis van een woord of van de context van een woord om een woord te 
ontsleutelen 
10 - 12: Een voor hen bestemde tekst stillezen. 
 

Taalbeschouwing Nederlands 

Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen 
gebruiken 

Nieuwe betekenissen van woorden en woordgroepen  

2.5 - 12: Nieuwe betekenissen van woorden en woordgroepen waarnemen en er zich over verwonderen 

2.5 - 12: Zelf bepalen welke woordbetekenissen je wil onderzoeken of inschatten welke woordbetekenissen 
je nodig hebt in functie van de boodschap 

9 - 12: Woorden en woordgroepen die belangrijk zijn voor de betekenis van de tekst onderzoeken 

9 - 12: Woordleerstrategieën inzetten met hulp van de leraar 

x de betekenis afleiden uit de context 
x woorden en woordstructuren analyseren 
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x betekenis onderhandelen met een medeleerling of leraar 
x de betekenis opzoeken 

9 - 12: Figuurlijk taalgebruik onderzoeken: 

x woorden of woordgroepen die in de letterlijke of de figuurlijke betekenis gebruikt worden 

Teksten, tekststructuren 

2.5 - 12: Kenmerken die boodschappen van elkaar onderscheiden (zoals fictie en non-fictie) waarnemen en 
er zich over verwonderen 

 

Socio-emotionele ontwikkeling: relationele vaardigheden 

Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel 

5 - 12: Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar kunnen uitleggen - voorstellen 
formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen bij vragen 
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Leerplandoelen: OVSG 
 

Leerplan Nederlandse taal: domein taalbeschouwing, strategieën en interculturele gerichtheid  

Leerlijn 2: reflecteren op de betekenis van woorden en woordgroepen  

Woordverwervingsstrategieën:  

Nr. 5-9 De leerlingen achterhalen de betekenis van een woord door het af te leiden uit de context, door het 
te analyseren, door de betekenis aan een medeleerling of een volwassene te vragen. (9-12) 

Figuurlijk taalgebruik:  

Nr. 22 De leerlingen reflecteren op gebruik en betekenis van figuurlijk taalgebruik. (8-12j) 

Leerlijn 7: reflecteren over teksten  

Nr. 1 De leerlingen onderscheiden fictie en non-fictie en reflecteren over de kenmerken ervan. (4-12j)  

Nr. 10 de leerlingen reflecteren op de structuur van de voor hen bestemde teksten. (9-12j)  

Nr. 12 de leerlingen reflecteren op het gebruik en de functie van verwijswoorden. (8-12j)  

 

Leerplan Nederlandse taal: lezen  

Lezen: de inhoud verkennen      

Nr. 3 De leerlingen kunnen zich op basis van de eerste tekstregels een beeld vormen over de te verwachten 
inhoud en hun persoonlijke ideeën hierover meedelen. (7-10j) 

Nr. 5 de leerlingen kunnen, indien een aantal teksten en een aantal vragen zijn gegeven, zo vlug mogelijk 
uitzoeken op welke plaatsen welke antwoorden worden beantwoord. (9-12j) 

Nr. 7-8 de leerlingen kunnen hun voorkennis over het onderwerp meedelen door te vertellen, te tekenen, 
te dramatiseren, te schrijven. ( 4-12j)  

Nr. 9 de leerlingen kunnen vragen stellen waarop ze een antwoord hopen te vinden in de tekst (6-12j) 

Nr. 10 de leerlingen kunnen de verkennende inhoudsvragen beantwoorden indien ze vooraf worden 
gesteld (6-12j):  

 

Lezen: woorden en uitdrukkingen begrijpen  

Nr. 1 De leerlingen kunnen bepalen of een gelezen woord, afkorting of uitdrukking belangrijk is voor het 
begrijpen van de tekst. 

Nr. 5 De leerlingen kunnen een woord uiteenleggen en op basis van de kennis van de samenstellende delen 
en de context de betekenis vinden. (8-12j) 

Nr. 6 De leerlingen kunnen de betekenis van een gelezen woord vinden indien de woordbetekenis in de 
tekst wordt uitgelegd. (7-12j) 

Nr. 7 De leerlingen kunnen de betekenis van een gelezen woord vinden indien in de vorige of de volgende 
zin(nen) aanwijzingen zijn gegeven. (8-12j) 
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Nr. 8 De leerlingen kunnen de betekenis van een gelezen woord of uitdrukking geven door omschrijving. De 
omschrijving wordt in de tekst ingepast en er wordt gecontroleerd of dit nog overeenkomt met de context. 
(7-12j) 

Nr. 9 De leerlingen kunnen zich de gelezen tekst voorstellen, dit wil zeggen zich van een object, een 
toestand of een gebeurtenis een visueel beeld vormen. (7-12j) 

 

Lezen: tekstverbanden op niveau van de hele tekst en alinea begrijpen   

Nr. 1. De leerlingen kunnen de hoofdpersoon aanduiden als de figuur (persoon, dier, plant, ding) waarover 
het verhaal gaat. De hoofdpersoon wil, denkt, handelt, voelt, ... (6-12j) 

Nr. 2 De leerlingen kunnen de beginsituatie aanduiden. Ze kunnen met hun eigen woorden of met woorden 
uit de tekst de context, de plaats, de tijd, het probleem van de hoofdpersoon, ... omschrijven. (6-12j) 

Nr. 3 De leerlingen kunnen de bedoelingen van de hoofdpersoon vinden. Ze kunnen dit doel omschrijven 
als de reactie van de hoofdpersoon op de beginsituatie. (8-12j) 

Nr. 4 De leerlingen kunnen het plan van de hoofdpersoon vinden en het omschrijven als wat het inhoudt en 
hoe hij zijn doel wil bereiken. (8-12j) 

Nr. 5 De leerlingen kunnen de handelingen van de hoofdpersoon vinden. Ze kunnen de handelingen 
koppelen aan het doel en het plan. (6-12j) 

Nr. 6 De leerlingen kunnen de problemen van de hoofdpersoon bij het uitvoeren van zijn plan omschrijven. 
(7-12j) 

 

Lezen: tekstverbanden binnen de zin en tussen zinnen  

Nr. 8. De leerlingen kunnen de oorzaak-gevolgrelaties afleiden uit langere teksten.  

 

Lezen: de bedoeling van de schrijver achterhalen   

Nr. 5.1/ 5.2 De leerlingen kunnen de bedoeling van de schrijver herkennen in fictionele teksten (amuseren, 
fantaseren) indien deze teksten gemaakt zijn in beeld- of woordtaal. (4-12j )  

 

Lezen: informatie controleren, evalueren en integreren 

Nr. 5. De leerlingen kunnen hun gevoelens beschrijven die worden opgeroepen bij de beschrijving van 
personen, handelingen van personen, gebeurtenissen, ... (7-12j) 

Nr. 10. De leerlingen kunnen een samenvatting schrijven van een tekst die bestaat uit drie alinea’s. (aanzet 
10-12j) 

 

Lezen: reflecteren op het lezen 

Nr 1 de leerlingen kunnen het resultaat van hun leesactiviteit (product) beoordelen op basis van de 
aanwijzingen van anderen ( 7-12j) 
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Nr 2: de leerlingen kunnen het resultaat van hun leesactiviteit (product) beoordelen op basis van de 
persoonlijke observaties( 8-12j) 

Nr 3 de leerlingen kunnen hun leesresultaat in verband brengen met  

3.1 de moeilijkheidsgraad van de tekstinhoud, 3.2 de woorden en uitdrukkingen, 3.3 de motivatie 
om een leesopdracht uit te voeren, 3.4 hun leestempo en leesstijl,  3.5 het teksttype, 3.6 de 
moeilijkheid van de opdracht (8/9 -12j)  

Nr 5. De leerlingen kunnen in geval van een moeilijk of vreemd woord  

5.1 de tekst trager herlezen,  5.2 verdere informatie zoeken in de tekst, 5.3 een hypothese 
opstellen en verder lezen, (7/8-12j) 

Nr. 8. Leerlingen kunnen in geval van moeilijke passage op inhoudelijk gebied   

8.1 het stuk tekst in een trager tempo herlezen, 8.2 een voorstelling maken van de toestand, de 
gebeurtenis of de handeling, 8.3 specifieke voorkennis activeren, 8.4 het stuk tekst met eigen 
woorden herformuleren. (8/9-12j)  

 

Lezen: totaalvaardigheden fictie  

Nr. 10. De leerlingen kunnen in voor hen bestemde fictionele teksten de globale verhaallijn en de zijlijnen 
ontdekken, de hoofdpersonages en de belangrijkste gebeurtenissen aanduiden. (10-12j) 

Nr. 12. De leerlingen kunnen hun mening uitspreken over een of meer hoofdpersonages en deze mening 
argumenteren, ook indien het karakter van de hoofdpersonen dient afgeleid te worden. Ze kunnen 
aanvaarden dat andere leerlingen er een andere mening op nahouden. (10-12j) 
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Leerplandoelen: GO! 
Leerplan Nederlands  

Derde graad  

 

Nr. Rubriek  Doel Leer-
jaar 5 

Leer-
jaar 6 

 

12101 

 

Overkoepelende 
attitudes schriftelijke 
taalvaardigheid 

   

Bereid zijn om te lezen en te schrijven. 

 

herhalen 

 

herhalen 

12102 Overkoepelende 
attitudes schriftelijke 
taalvaardigheid 

  Plezier beleven aan lezen en schrijven. herhalen herhalen 

12105 Overkoepelende 
attitudes schriftelijke 
taalvaardigheid 

  Bereid zijn na te denken en te reflecteren op 
het eigen lees- en schrijfgedrag en hun 
handelen aan te passen. 

herhalen herhalen 

11284 Lezen: Gevorderde 
geletterdheid 

Begrijpend lezen 
algemeen 

Een structuur herkennen in narratieve en 
informatieve teksten. 

herhalen herhalen 

11294 Lezen: Gevorderde 
geletterdheid 

Begrijpend lezen 
algemeen 

Reflecteren op woorden in de tekst met een 
signaalfunctie (signaalwoorden en 
verwijswoorden). 

bereiken bereiken 

122105 Lezen: Gevorderde 
geletterdheid 

Begrijpend lezen van 
narratieve en artistiek-
literaire teksten 

Op basis van voor hen bestemde narratieve 
en artistiek-literaire teksten: de 
hoofdgedachte afleiden; conclusies 
formuleren; de bedoeling van de 
hoofdpersoon uit zijn handelingen afleiden; 
de afloop voorspellen; een vergelijking 
afleiden; oorzaak-gevolgrelaties afleiden; 
middel-doelrelaties afleiden; de chronologie 
afleiden; verklaren waarom een tekst niet 
waarheidsgetrouw is; persoonlijke indrukken, 
gevoelens of meningen over de 
handelswijze van de personages 
weergeven. 

bereiken bereiken 

122130 Lezen: Gevorderde 
geletterdheid 

Ontwikkelen van 
leeswoordenschat 

De betekenis van woorden afleiden uit de 
tekst. 

herhalen herhalen 

122131 Lezen: Gevorderde 
geletterdheid 

Ontwikkelen van 
leeswoordenschat 

De betekenis van woorden opzoeken in een 
woordenboek en op internet en de juiste 
betekenis relateren aan de context. 

herhalen herhalen 

122132 Lezen: Gevorderde 
geletterdheid 

Ontwikkelen van 
leeswoordenschat 

Reflecteren op de betekenis van 
woordgroepen en zinnen zoals uitdrukkingen 
en vergelijkingen. 

herhalen herhalen 

122153 Lezen: Gevorderde 
geletterdheid 

Ontwikkelen van 
leeswoordenschat 

Zelfstandig nieuwe woordbetekenissen 
afleiden en onthouden. 

bereiken bereiken 

12215503 Leesstrategieën   Vóór het lezen volgende leesstrategie 
hanteren onder aansturing van de leraar of 
met behulp van een stappenplan: hun 
voorkennis inschakelen. 

herhalen herhalen 

12215505 Leesstrategieën   Tijdens het lezen volgende leesstrategie 
hanteren onder aansturing van de leraar of 
met behulp van een stappenplan: zich 
vragen stellen over de tekst 
(denkstrategieën toepassen). 

herhalen herhalen 
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12215506 Leesstrategieën   Tijdens het lezen volgende leesstrategie 
hanteren onder aansturing van de leraar of 
met behulp van een stappenplan: herlees- 
en woordbetekenisstrategieën inzetten, in 
functie van het begrijpen van woorden, 
zinnen, taalgebruik … 

herhalen herhalen 

12215507 Leesstrategieën   Tijdens het lezen volgende leesstrategie 
hanteren onder aansturing van de leraar of 
met behulp van een stappenplan: in de tekst 
belangrijke zaken markeren 
(hoofdgedachten, belangrijke 
gebeurtenissen) of die opschrijven. 

herhalen herhalen 

12215508 Leesstrategieën   Tijdens het lezen volgende leesstrategie 
hanteren onder aansturing van de leraar of 
met behulp van een stappenplan: verbanden 
leggen en relaties afleiden.  

herhalen herhalen 

12215602 Leesstrategieën   Vóór het lezen volgende leesstrategie 
zelfstandig of met behulp van een 
stappenplan hanteren: bepalen hoe ze gaan 
lezen (globaal of selectief). 

bereiken bereiken 

12215603 Leesstrategieën   Vóór het lezen volgende leesstrategie 
zelfstandig of met behulp van een 
stappenplan hanteren: hun voorkennis 
inschakelen. 

bereiken bereiken 

12215610 Leesstrategieën  Na het lezen volgende leesstrategieën 
zelfstandig of met behulp van een 
stappenplan hanteren: de tekst samenvatten 
(hoofdgedachte, belangrijke 
gebeurtenissen). 

bereiken bereiken 
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Eindtermen  
 

Nederlands - Lezen 

3.1 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in: voor hen 
bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard.  

3.4 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in: voor 
hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij schoolopdrachten. 

3.5 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in: voor 
hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften en jeugdencyclopedieën. 

 

4.8 De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren van de eindtermen voor spreken, luisteren, lezen en 
schrijven de volgende attitudes: 
- luister-, spreek-, lees- en schrijfbereidheid; 
- plezier in  lezen 
- bereidheid tot nadenken over het eigen lees- en schrijfgedrag; 
- bereidheid tot het naleven van lees-, en schrijfconventies; 
- weerbaarheid. 

 

Nederlands - Strategieën 

5.1 De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de volgende 
strategieën inzetten: zich oriënteren op aspecten van de luister-, lees-, spreek- en schrijftaak: doel, 
teksttype en eigen kennis, en voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of lezer 

5.2 De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de volgende 
strategieën inzetten: hun manier van luisteren, lezen, spreken en schrijven afstemmen op het 
luister-, lees-, spreek- en schrijfdoel, en voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of lezer 

5.3 De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de volgende 
strategieën inzetten: tijdens het luisteren, lezen, spreken en schrijven hun aandacht behouden 
voor het bereiken van het doel 

5.4 De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de volgende 
strategieën inzetten: het resultaat beoordelen in het licht van het luister-, lees-, spreek- en 
schrijfdoel 

 


