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Als je gebruik wilt maken van de methodesite www.taalopniveau.info, moet je 

eerst de DigiCode die voor in je map staat activeren.  

Tijdens dit activeren maak je een eigen wachtwoord en gebruikersnaam aan 

waarmee je kunt inloggen op de website. 

 

Het activeren van de DigiCode gaat als volgt: 

1. Ga naar de website digicode.edu-actief.nl. 

2. Als dit de eerste keer is dat je een DigiCode activeert, moet je op deze 

pagina klikken op „hier registreren‟. Anders kun je verdergaan met stap 4. 

3. Kies een gebruikersnaam en wachtwoord en voer een geldig e-mailadres 

in. 

4. Klik op „DigiCode activeren‟. 

5. Vul de DigiCode in die voor in dit boek staat.  

Dit is de code die bestaat uit 4 x 6 tekens. 

 

Met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord die je hebt 

aangemaakt, kun je inloggen op www.taalopniveau.info.  

Voer je gebruikersnaam en wachtwoord rechtsboven op de website in.  

 

 
 

Voorwoord 
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 Uitleg 

Dit werkboek gaat over lezen. 
Lezen doen we elke dag. 
Op school, op straat, thuis. 

 
Je leest niet alleen woorden en teksten. 

Vaak zie je ook plaatjes, foto‟s of picto‟s. 
Plaatjes en woorden samen vertellen je wat je wilt weten. 

 

 
 
Als je leest, kom je veel te weten. 
 

Je leest een brief van school. 
Zo weet je hoe je een kluisje kunt huren. 

 
Je leest een brief van je stage. 
Dan weet je welk werk je gaat doen. 

 
Je leest een recept. 

Zo weet je hoe je een pannenkoek bakt. 
 
Je ziet een verkeersbord. 

Dan weet je dat je hier niet mag rijden. 
 

Als je niets leest, weet je maar heel weinig. 
Maar niets lezen … dat kan bijna niet. 

1. Lezen is nodig! 
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Dit boek is een schoolboek. 

Er staan teksten, plaatjes, foto‟s en picto‟s in. 
Er staan ook vragen. 

Je geeft antwoord op de vragen. 
 
Vragen 

Er zijn veel soorten vragen. 
Er zijn veel manieren om een antwoord te geven. 

Hieronder staan enkele voorbeelden. 
 
Kruisjes zetten 

Je kunt meer dan één antwoord geven. 
Lees eerst de vraag. 

 
Voorbeeld 
 

Wat lees jij? 
 brief 

 reclame 
 sms‟je 

 tweet 
 verkeersbord 
 een verhaal op school 

 recept 
 folder 

 strip  
 
Eén kruisje zetten  

Je kunt maar één antwoord geven. 
Lees eerst de vraag. 

 
Voorbeeld 
 

 
 
Wat is goed? 

 Dit is een brief. 
 Dit is een folder. 

 Dit is een kassabon. 
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Vul aan 

Je kunt één woord invullen. 
 

Voorbeeld 
 
Wat eet je graag? 

Ik eet graag ……………………………………. 
 

Trek een lijn 
Welke twee dingen horen bij elkaar? 
Trek daar een lijn tussen. 

Lees altijd eerst de vraag. 
 

Voorbeeld 
 
groot   dun 

 
zwart    klein 

 
dik    wit 

 
Schrijf op 
Lees de vraag. 

Schrijf het antwoord op. 
 

 
Voorbeeld 
 

Dit is de kaart van ________________ 
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 Uitleg 
 

Waarom lees je? 
Er zijn veel soorten teksten. 

Je leest een tekst omdat je: 
 iets wilt weten 

 iets wilt leren 
 lezen leuk vindt. 

 

 Opdracht 1 

 
Kijk eens naar de lijst hieronder. 
Heb jij dat wel eens gelezen? 

Zet daar een kruisje. 
 

 brief 
 reclame 
 sms‟je 

 tweet 
 verkeersbord 

 een verhaal op school 
 recept 
 folder 

 strip  
 tijdschrift 

 vakantiekaart 
 tv-gids  
 menukaart 

 weerbericht 
 lesrooster 

 e-mail  
 formulier 
 straatnaambord 

 plattegrond 
 wegenkaart 

 website 
 kassabon 
 ………………………………. 

 ………………………………. 

2. Wat lees je? 
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 Opdracht 2 

 

Kijk naar de lijst van opdracht 1. 
 
Welke tekst lees je voor je plezier? 

Kijk naar het voorbeeld. 
Schrijf er daarna nog twee op. 

 
vakantiekaart 
 

 

 

Welke tekst lees je omdat je informatie nodig hebt? 
Kijk naar het voorbeeld. 

Schrijf er daarna nog 2 op. 
 
folder 

 

 

 

Voor welke tekst heb je internet nodig? 
Kijk naar het voorbeeld. 

Schrijf er daarna nog 2 op. 
 

e-mail 
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 Opdracht 3 

 
Waarom lees je dit? 

Wat hoort bij elkaar? 
 

Trek een lijn. 
 
     

brief     Omdat je wilt weten wat je hier kunt eten. 
 

menukaart   Omdat je iets wilt leren. 
 
weerbericht   Omdat je wilt weten wat er vandaag gebeurd is. 

 
bericht in de krant  Omdat je voor je plezier leest. 

 
verhaal   Omdat je wilt weten hoe het weer wordt. 
 

folder    Omdat je wilt weten wat je het best kunt kopen. 
 

tekst in je schoolboek Omdat je wilt weten wat iemand schrijft. 

 Samenvatting 
 

Er zijn veel soorten teksten. 
Je leest een tekst omdat je iets wilt weten. 

Je leest ook omdat je iets wilt leren. 
 

Woordenboek 
 

 

recept In een recept lees je hoe je een gerecht moet maken. 
Dat doe je stap voor stap. 

 
De dokter geeft je een recept als je ziek bent. 

Daarop staat het medicijn dat je nodig hebt. 

gerecht Een (deel van een) maaltijd. 

folder Een folder is een papier. 
Daarop staat informatie. 

In een folder staat ook reclame. 

menukaart Op een menukaart staat welk eten en drinken je kunt 

bestellen. 
Er staan ook prijzen op. 
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Leestip 2 
De punt zet je achter de zin. 
Dan weet iedereen dat de zin is afgelopen. 

 
Leestip 3 

Als je iets vraagt, gaat je stem omhoog. 
Probeer maar eens hardop te zeggen: “Hoe oud ben jij?” 
Als het goed is, gaat je stem omhoog. 

Maar je hoort geen stem als je leest. 
Je weet dus niet of iets een vraag is of niet.  

Daarom staat er een vraagteken aan het eind van een zin. 
Voorbeeld: 

 Wat lees jij? 

 Wat hoort bij elkaar? 
 Waar woon jij? 

 Waarom is dit zo? 
 

 

 
 

formulier Een formulier vul je in met je eigen gegevens. 
Dat doe je als je lid wilt worden. 

Bijvoorbeeld van een club. 
 
Je vult een formulier soms ook in als je iets bestelt. 

informatie Je leest informatie. 
Daardoor weet je feiten over een onderwerp. 

Leestip 1 
Aan het begin van een zin staat altijd een hoofdletter. 

 
Voorbeeld: 

 Kijk naar het voorbeeld. 
 Je leest informatie. 
 Je leest omdat je het leuk vindt. 

 
Zie je een hoofdletter? 

Dan begint een nieuwe zin. 
 

Lees hardop: 
Ik ga naar de stad. Daar koop ik een boek.  
Het boek gaat over tekenen. 

Tekenen is mijn hobby.  
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