
 

 

 

 
 

Taal op niveau 
 

Lezen 
niveau 2F 

 
 

 

 

 

 

 

Groep: 

Naam: 



 

 

 

Uitgeverij: Edu’Actief b.v. Meppel 

Auteur: Annemieke Struijk 

Redactie: Edu’Actief b.v. Meppel 

Inhoudelijke redactie: Jos Schuurman 

Advies: ITTA, Universiteit van Amsterdam 

Vormgeving: Edu’Actief b.v. Meppel 

Illustraties: Edu’Actief b.v. Meppel 

Drukwerk: Ipskamp Drukkers Enschede 

 

 

Taal op niveau  

 

 

ISBN: 978 90 3720 840 5 

NUR: 114  

Trefwoord: Lezen niveau 2F 

 

 

Copyright  2009 Edu'Actief b.v.  

Postbus 1056 

7940 KB Meppel 

Tel.: 0522 - 235235 

Fax: 0522 - 235222 

E-mail: info@edu-actief.nl 

Internet: www.edu-actief.nl 

 

 

Tweede druk/eerste oplage 

 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel 

van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever. 

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or 

any other means, without written permission from the publisher. 

 

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 

16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men 

de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te 

Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het 

treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. 

 

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke 

bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, 

kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. 

 

  



Inhoud 
 

3 

 
 

 
Voorwoord ............................................................................................................ 2 
1. Manieren van lezen ............................................................................................ 2 
2. Globaal lezen .................................................................................................... 2 
3. Zoekend lezen ................................................................................................... 2 
4. Precies lezen ..................................................................................................... 2 
5. Studerend lezen ............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
6. Een feit of een mening? .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
7. De schrijver schrijft, de lezer leest ................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
8. Zoek-, denk- en weetvragen ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
9. Inleiding, kern en slot .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
10. Verbanden in teksten ................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
11. informatie verwerken ................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
12. Samenvatten ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 

 

 

Inhoud 

file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780964
file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780965
file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780966
file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780967
file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780968
file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780969
file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780970
file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780971
file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780972
file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780973
file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780974
file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780975
file://EDU-STORAGE01/Sdata/Floris%20Albrecht/Nederlands/Bestanden/Herziening%202012/03.%20Redactie%20ronde%202/2F/Lezen%202F%20FA%20070912%20VJ%20070912.docx%23_Toc334780976


 
 

4 



Voorwoord 
 

5 

 
 

Bij Taal op niveau hoort een DigiCode-licentie die toegang geeft tot de website 

www.taalopniveau.info. Op deze website vind je hulpmiddelen bij de opdrachten. De 

DigiCode-licentie dient eerst geactiveerd te worden. 

 Ga naar digicode.edu-actief.nl. 

 Bovenaan de pagina staan vier lege vakken. Vul hier de DigiCode-licentie in die je 

bij dit product hebt gekregen. De DigiCode-licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en 

is niet hoofdlettergevoelig. 

 Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website. 

Je kunt hierna 2 jaar gebruikmaken van www.taalopniveau.info.  
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 Uitleg  

 

In dit hoofdstuk leer je op welke verschillende manieren je een tekst kunt lezen. Je past 

je manier van lezen aan afhankelijk van: 

 de tekstsoort 

 je leesdoel. 

 

Voordat je een tekst leest, bedenk dan eerst: 

 Wat voor soort tekst is dit? 

 Wat wil/moet ik weten? 

 Hoe moet ik deze tekst lezen? 

 

Manieren van lezen 

Er zijn verschillende manieren van lezen: 

 Globaal: je bekijkt de tekst alleen in grote lijnen. 

Voorbeeld: ‘koppensnellen’ in een krant 

 Zoekend: je zoekt informatie, gegevens. 

Voorbeeld: je zoekt de openingstijden van de dierentuin. 

 Precies: je leest de hele tekst met aandacht. 

Voorbeeld: een brief, een tekst met vragen. 

 Studerend: je leest de tekst om die te begrijpen en te onthouden. 

Voorbeeld: de theorie voor je rijexamen. 

 

 Opdracht 1 

 

Lees de tekstsoorten. Welke manier van lezen gebruik je waarschijnlijk? 

 

Een gedicht: 

 globaal  

 zoekend  

 precies 

 studerend 

 

De sportpagina uit de krant: 

 globaal  

 zoekend  

 precies 

 studerend 

 

Een tekst die je moet samenvatten: 

 globaal  

 zoekend  

 precies 

 studerend 
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Een spoorboekje: 

 globaal  

 zoekend  

 precies 

 studerend 

 

Een werkoverdracht: 

 globaal  

 zoekend  

 precies 

 studerend 

 

Een gebruiksaanwijzing op een pak rijst: 

 globaal  

 zoekend  

 precies 

 studerend 

 

Reclame van de supermarkt: 

 globaal  

 zoekend  

 precies 

 studerend 

 

Een persoonlijke brief: 

 globaal  

 zoekend  

 precies 

 studerend 

 

Een plattegrond van je nieuwe huis: 

 globaal  

 zoekend 

 precies 

 studerend 
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 Uitleg 

 

Globaal lezen 

Deze manier van lezen gebruik je als je een globaal idee van een tekst wilt krijgen. Je 

wilt dan ‘in grote lijnen’ weten waar een tekst over gaat. Dat doe je bijvoorbeeld als je 

een krant of een tijdschrift doorbladert. Je kijkt snel of je het artikel interessant of leuk 

vindt.  

 

Kijken waar een tekst over gaat 

Bekijk de tekst snel. Let op: 

 de titel 

 de tussenkopjes 

 de illustraties 

 de lengte 

 de bron, de schrijver of de instelling die de tekst schreef 

 de opmaak (vetgedrukt, schuingedrukt of onderstreept). 

 

Lees: 

 de eerste alinea 

 de laatste alinea. 

 

Als je de tekst globaal gelezen hebt, weet je wat het onderwerp is en wat de informatie is 

die je in de tekst kunt verwachten. Bedenk wat je zelf al weet over het onderwerp van de 

tekst. 

 

 Opdracht 1 

 

Zet een stopwatch (eventueel je mobiel) op vijftien seconden. Dat is de tijd die je krijgt 

om de tekst globaal te lezen. Stop met lezen als de vijftien seconden voorbij zijn. 

 

Intel voorspelt pc's die horen, zien en voelen 
 

 
AMSTERDAM – Intel ziet in de toekomst niet alleen laptops met touchscreens, 

maar ook pc’s die kunnen horen en zien als mensen. 

 

Dat maakte Tom Kilroy van Intel bekend tijdens een presentatie op de technologiebeurs 

Computex in Taiwan. De beurs draait dit jaar om producten met Windows 8 en om 

ultrabooks met touchscreens. Bovendien worden er meerdere ultrabooks getoond die als 

laptop én als tablet te gebruiken zijn. Zo toonde Asus een model waarbij de achterkant 

van het scherm ook een touchscreen is. Er ontstaat dus een soort dubbelzijdig scherm. 

2. Globaal lezen 
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Horen en zien 

Intel vraagt pc-fabrikanten verder te gaan met de ontwikkeling van soortgelijke modellen 

die ook kunnen ‘horen en zien’. Zo liet Intel voor het eerst een spraakbesturing zien 

speciaal voor ultrabooks. Hiermee kunnen gebruikers hun sociale media bijhouden, 

telefoongesprekken voeren via het internet of een zoekopdracht uitvoeren. Bovendien is 

het mogelijk om een ultrabook te besturen door via spraakopdrachten applicaties op te 

starten of media af te spelen.  

Intel heeft nog meer plannen voor pc’s: 

 bewegingsgevoelige besturing op korte afstand 

 het meten van emoties; bijvoorbeeld door de hartslag of de beweging van de wangen 

te volgen.  

 

Investeren 

Intel liet tijdens de presentatie ook weten heilig te geloven in de modellen met 

touchscreens. Ze hebben hoge verwachtingen van de hybride modellen die als laptop en 

als tablet gebruikt kunnen worden. Daar wordt in de toekomst dan ook veel in 

geïnvesteerd. 

 
Bron: nu.nl, bewerkt. 5 juni 2012. 

 

 Opdracht 2 

 

Schrijf op waar de tekst van opdracht 1 volgens jou over gaat. Schrijf maximaal drie 

zinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Opdracht 3 

 

Hoe deed je dat? Schrijf op waar je naar gekeken hebt tijdens de vijftien seconden die je 

mocht gebruiken om de tekst te bekijken. 

 

 

 

 

 Opdracht 4 

 

Lees de tekst nu helemaal. Bekijk daarna wat je opschreef bij opdracht 2. Klopte dit in 

grote lijnen? 
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 Opdracht 5 

 

Zet een stopwatch (eventueel je mobiel) op vijftien seconden. Dat is de tijd die je krijgt 

om de tekst globaal te lezen. Stop met lezen als de vijftien seconden voorbij zijn. 

 

De werkbegeleider  
De werkbegeleider begeleidt je op het werk. De werkbegeleider is er om jou te helpen op 

de afdeling. Meestal zijn er twee werkbegeleiders die jou begeleiden. Als werkbegeleider 

A niet beschikbaar is, kan werkbegeleider B jou helpen.  

 

 
 

Wat doet de werkbegeleider? 

 advies geven hoe je bepaalde handelingen het best kan uitvoeren  

 advies geven met betrekking tot je opdrachten  

 eerste aanspreekpunt met betrekking tot je opdrachten 

 de uitvoering beoordelen van de praktijkopdrachten  

 evalueren van de uitvoering van de opdrachten 

 aftekenen van je opdrachten.  

 

Wat mag je van je werkbegeleider verwachten? 

 De werkbegeleider is op de hoogte van de leermethodes en de gang van zaken op de 

opleiding. 

 Je werkt minimaal 1x per week samen met je werkbegeleider.  

 Werkbegeleiders voeren begeleidingsgesprekken met je.  

 
Bron: www.werkenenlerenindezorg.nl, bewerkt.  
 

 Opdracht 6 

 

Schrijf op waar deze tekst over gaat. Schrijf maximaal drie zinnen. 

 

 

 

 

 

 



2. Globaal lezen 
 

12 

 

 Opdracht 7 

Schrijf op waar je naar gekeken hebt tijdens de vijftien seconden die je mocht gebruiken 

om de tekst te bekijken. 

 

 

 

 

 Opdracht 8 

 

Lees de tekst nu helemaal. Bekijk daarna wat je opschreef bij opdracht 6. Klopte dit in 

grote lijnen? 

 

 

 

 Samenvatting 
 

Globaal lezen 

Deze manier van lezen gebruik je als je een globaal idee van een tekst wilt krijgen. 

Je wilt dan ‘in grote lijnen’ weten waar een tekst over gaat. 

 

Bekijk de tekst snel. 

Let op: 

- de titel 

- de tussenkopjes 

- de illustraties 

- de lengte 

- de bron, de schrijver of de instelling die de tekst schreef 

- de opmaak (vetgedrukt, schuingedrukt of onderstreept). 

 

Als je de tekst globaal gelezen hebt, weet je wat het onderwerp is en wat de informatie is 

die je in de tekst kunt verwachten.  
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 Uitleg 

 

Zoekend lezen of scannen 

Je hoeft niet altijd de hele tekst te lezen. Soms lees je met een vraag in je hoofd. Je 

zoekt bepaalde informatie. 

 Begin met kijken onder welk kopje je het antwoord kunt vinden. 

 Bedenk hoe je het antwoord kunt herkennen. Let op opvallende woorden/cijfers. 

 Als je het antwoord niet gevonden hebt, zoek dan naar een ander kopje of een 

opvallend woord. 

 Als je het antwoord dan nog niet hebt, lees je de hele tekst totdat je het antwoord 

gevonden hebt. 

 

En voorbeeld van een tekst die je zoekend leest is een schoolgids. (Je zoekt welk 

nummer je moet bellen om je ziek te melden, hoe je een kluisje kunt huren, wat de 

openingstijden van de administratie zijn.) 

 

 Opdracht 1 

 

Lees de vragen en zoek het antwoord in de dienstregeling hieronder. 

 

Dienstregeling van Den Helder naar Texel 

Maandag t/m zaterdag 

6.30 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 

14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 
** 21.30 

 

Zondag 

  7.30* 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 

14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 
  

* alleen tussen 1 april en 30 september 

** Op 31 december vervalt de afvaart van 21.30 uur. 

 

a. Welke boot vervalt op 31 december? 

 

 

b. Je wilt op zondag 16 maart van Den Helder naar Texel. Wat is de eerste boot die je 

kunt nemen? 
 

 

c. Waar heb je naar gezocht? getallen / bepaalde woorden / bepaalde tekens.

3. Zoekend lezen 
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 Opdracht 2 

 

Lees de vragen en zoek het antwoord in de tarieven van Post.nl hieronder. 

 

 

a. Je stuurt een pakje van 550 gr naar Australië. Wat moet je betalen? 
 

 

b. Je wilt dit pakje ook verzekeren. Wat kost dat? 
 

 

c. Waar heb je naar gezocht?  
 

 

 Uitleg 

 

Zoekend lezen bij een tekst met vragen 

Je leest zoekend als je een antwoord wilt vinden op een of meer vragen bij een tekst. 
 

Tip: Lees eerst de vragen. Zoek daarna de antwoorden in de tekst. Vaak hoef je niet de 

hele tekst te lezen. Bedenk wat voor soort antwoord je zoekt. Een naam? Cijfers? Een 

tabel? Een foto? 

 

Gewicht t/m 20 g 50 g 100 

g 

250 

g 

500 g 2 kg 

Munteenheid € € € € € € € 

 

Brief 

 

NL 0,50 

(1) 

1,00 

(2) 

1,50 

(3) 

2,00 

(4) 

2,50 (5) 3,00 (6) 

Europa 0,85 

(1) 

1,70 

(2) 

2,55 

(3) 

3,40 

(4) 

6,80 (8) 9,35 (11) 

Wereld 0,95 

(1) 

1,90 

(2) 

2,85 

(3) 

5,70 

(6) 

10,45 

(11) 

16,15 

(17) 

 

Aangetekend 

 handtekening 

voor ontvangst 

 track & trace* 

 € 50,- verzekerd 

NL  7,50 

Europa  9,50 

Wereld  16,00 

 

Verzekerservice 

 € 5.500,- 

verzekerd 

 track & trace** 

 handtekening 

voor ontvangst 

NL  11,50 

Europa  16,00 

Wereld  22,00 
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 Opdracht 3 

 

a. Je wilt op vakantie naar de Belgische Ardennen. Je wilt graag weten wat je daar kunt 

doen. Zoek in de tekst hierna drie activiteiten die je erg leuk vindt om te doen. 

 

Zet je mobiel op 30 seconden.  

 

 

 

 
 

Ardennen: alles is er! 
De Ardennen liggen in België. De Ardennen zijn erg geschikt voor sportieve vakanties.  

Ben je jong en sportief, dan hoef je je hier echt niet te vervelen! Je kunt hier 

bijvoorbeeld raften, mountainbiken en kajakken. Ook kun je een echte ‘speoloog’ worden 

als je in de Ardennen grotten hebt onderzocht. 

 

De Ardennen hebben een prachtig landschap. De Hogen Venen, de grotten van Han, de 

meren van Eau d’Heure en de thermen van Spa zijn daarvan voorbeelden. 

 

  
 

In de heuvels van de Ardennen zijn ook veel kastelen, versterkte burchten, 

vestingsteden en kasteelhoeven te vinden. Bekend zijn bijvoorbeeld de burcht van 

Bouillon, de citadel van Dinant en de abdij van Stavelot. De meeste historische 

bouwwerken zijn gratis of tegen een kleine vergoeding te bezoeken. Elke plaats in de 

Ardennen heeft wel een museum waarin de traditie uit de streek centraal staat.  
 
Bron: www.youropi.com/nl/belgische-ardennen-188/activiteiten, bewerkt 

 

b. Waar heb je naar gezocht? 

 

 

http://www.youropi.com/nl/belgische-ardennen/article/plaatsen-in-de-ardennen-1497
http://www.youropi.com/nl/belgische-ardennen/article/plaatsen-in-de-ardennen-1497
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 Opdracht 4 

 

Lees eerst onderstaande vragen.  

 

1. Met hoeveel procent groeide de verkoop van tenten in de eerste helft van het jaar? 

2. Uit welke plaats komt de heer Vervat? 

3. Wie zegt: “lang leve de kredietcrisis”? 

 

Pak een tekstmarker en markeer in de tekst hierna de woorden of zinnen die je het 

antwoord op de vraag geven. 

 

Kampeervakantie wint snel aan populariteit  

 
Steeds meer Nederlanders gaan kamperen.  

 

DEN HAAG - Nederlanders gaan weer meer kamperen. Jarenlang werden er steeds 

minder tenten verkocht. Maar nu melden de kampeerwinkels een stijging van 20% in de 

eerste helft van het jaar. 

Eerder al meldde de Bovag dat er dit seizoen veel vraag is naar gebruikte caravans.  

 

In de eerste vijf maanden van dit jaar nam de verkoop met ruim zes procent toe.  

Bram Vervat is een kampeerspecialist uit Rotterdam. 

Hij zegt dat vooral familietenten het goed doen. Volgens hem komt dat door de 

economische crisis.  

Een familietent met alles wat je daarbij nodig hebt, kost al snel tweeduizend euro. 

 

Vervat: ''Een grote uitgave, maar je hebt er zeker vijf jaar plezier van. En je kunt er 

meerdere keren per jaar mee weg. Een vakantie in het buitenland kost een bak geld. Dat 

geld willen mensen in deze onzekere tijd liever anders besteden’', zegt Vervat. ''Ze gaan 

wel weg, maar op een andere manier.'  

Onze klanten willen zoals elk jaar een week of drie weg, maar het moet wel goedkoper. 

Dan ligt een kampeervakantie voor de hand. Voor ons geldt in ieder geval: lang leve de 

kredietcrisis.''  

 
Bron: Het Parool, 11-7-2009, bewerkt. 
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 Opdracht 5 
 

Kijk nog eens terug naar opdracht 4. 
 

a. Waar heb je naar gezocht bij de eerste vraag? 

 

 

b. Waar heb je naar gezocht bij de tweede vraag? 

 

 

c. Waar heb je naar gezocht bij de derde vraag? 

 

 

 Opdracht 6 
 

Vergelijk je antwoorden van opdracht 5 met die van een klasgenoot. 
 

 Uitleg 
 

Je hebt al eerder gezocht naar antwoorden op vragen in een tekst. Nu ga je naar 

antwoorden zoeken in lange teksten, met heel veel informatie. Wanneer je zoekt in 

uitgebreide teksten, dan lukt dat alleen als je met een duidelijke vraag zoekt. Op basis 

van de vraag zoek je naar een bepaald type antwoord. Je zoekt bijvoorbeeld naar een: 

 leeftijd 

 bedrag 

 woord 

 …… 
 

Voorbeeld 

Je past voor vrienden op hun baby van 5 maanden. De baby heeft honger. Mag je hem 

wat vijgen geven? Kijk in de tekst op de volgende bladzijde. 

1. Zoek naar de leeftijd: 4 à 6 maanden. 

2. Zoek naar het woord fruit. 

3. Zoek het woord vijgen. 

4. Staat dat niet in tekst op de volgende bladzijde? Geef dan geen vijgen! 
 

 Opdracht 7 
 

a. Je vrienden hebben ook een nichtje te logeren. Zij is 8 maanden. Welke vis mag zij 

eten? 

 
 

b. Mag een baby van 6 maanden al deze soorten vis ook eten? 

 
 

c. Je hebt asperges gekookt. Mogen allebei de kinderen dit eten? 

 
 

d. Wie van de twee kinderen mag kikkererwten eten? 
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Wat mag de baby eten? 

 

Iedereen heeft eten nodig om te leven en goed te kunnen functioneren. Dit 

geldt ook voor kinderen. Maar wat mogen jonge kinderen wel of niet eten?  

Elk kind is anders en dat ziet men ook aan de eetgewoonten. Het ene kind zal 

graag bloemkool lusten, terwijl een ander kind dezelfde groente niet graag zal 

eten. Iedere ouder kent zijn eigen kind het best en weet dus ook wat hij of zij 

wel of niet zal willen eten. Daarom zijn volgende richtlijnen handig bij de keuze 

van de maaltijden. 

 

De voeding en voedingsmiddelen 

Baby's, kleine kinderen, mogen nog niet alles eten. Dit komt door de stoffen in de 

voeding en de werking van die stoffen op het darmkanaal. Baby's groeien steeds een 

stukje en dat geldt ook voor hun organen en ingewanden. Het is dus belangrijk om de 

volgende regelseven door te nemen. 

 

Van vier tot zes maanden 

Groenten 

Aardappelen, andijvie, aubergine, bloemkool, broccoli, Chinese kool, courgette, 

knolselderij, kropsla, pompoen, postelein, rode biet, spinazie, tomaat, tuinkers, veldsla, 

venkel, waterkers, witlof en wortels. 

Fruit 

Appel, banaan, citroen, kiwi, mandarijn, mango, meloen, nectarine, peer, perzik, 

pompelmoes, pruim en sinaasappel. 

Andere voedingsmiddelen 

Rijst, maïs, gierst, boekweit, tarwe, haver, gerst, rogge, spelt, kamut, quinoa en 

deegwaren. 

 

Vanaf zes maanden 

Groenten 

Aardappelen, aardpeer, andijvie, aubergine, avocado, bloemkool, broccoli, Chinese kool, 

courgette, doperwtjes, knolselderij, kropsla, pastinaak, pompoen, postelein, prei, 

prinsessenbonen, raap, rode biet, snijbonen, spinazie, tomaat, tuinkers, veldsla, venkel, 

waterkers, witlof en wortels. 

Fruit 

Aardbei, abrikoos, appel, banaan, braam, citroen, framboos, kiwi, lychee, mandarijn, 

mango, meloen, nectarine, papaja, passievrucht maar enkel het sap ervan, peer, perzik, 

pompelmoes, pruim, rabarber, sharonvrucht, sinaasappel, sterfruit en vijgen. 

Andere voedingsmiddelen 

Rijst, maïs, gierst, boekweit, tarwe, haver, gerst, rogge, spelt, kamut, quinoa, 

deegwaren, kalfsvlees, vlees van de kalkoen, het witte vlees van de kip, paardenvlees, 

rundvlees, varkensvlees, wild, tofu, forel, kabeljauw, pladijs, rog, schelvis, tong, tonijn, 

zalm, ei, kikkererwten en linzen. 

 

Vanaf acht maanden 

Groenten 

Aardappelen, aardpeer, andijvie, artisjok, asperge, aubergine, avocado, bleekselder, 

bloemkool, broccoli, champignon, Chinese kool, courgette, doperwtjes, knolselderij, 

komkommer, koolrabi, kropsla, pastinaak, pompoen, postelein, prei, prinsessenbonen, 

raap, rode biet, snijbonen, spinazie, tomaat, tuinkers, veldsla, venkel, waterkers, witlof 

en wortels. 

Fruit 

Aardbei, abrikoos, appel, banaan, braam, citroen, framboos, kiwi, lychee, mandarijn, 

mango, meloen, nectarine, papaja, passievrucht maar enkel het sap ervan, peer, perzik, 

pompelmoes, pruim, rabarber, sharonvrucht, sinaasappel, sterfruit en vijgen. 

Andere voedingsmiddelen 

Rijst, maïs, gierst, boekweit, tarwe, haver, gerst, rogge, spelt, kamut, quinoa, 
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deegwaren, kalfsvlees, vlees van de kalkoen, het witte vlees van de kip, paardenvlees, 

rundvlees, varkensvlees, wild, tofu, forel, kabeljauw, pladijs, rog, schelvis, tong, tonijn, 

zalm, ei, kikkererwten en linzen, quorn en lichtbruin brood. 

 

Vanaf twaalf maanden 

Groenten 

Aardappelen, aardpeer, andijvie, artisjok, asperge, aubergine, avocado, bleekselder, 

bloemkool, broccoli, champignon, Chinese kool, courgette, doperwtjes, knolselderij, 

komkommer, koolraap, koolrabi, kropsla, paprika, pastinaak, pompoen, postelein, prei, 

prinsessenbonen, raap, radijs, rode biet, rodekool, savooikool, schorseneren, snijbonen, 

sojascheuten, spinazie, spruiten, tomaat, tuinkers, ui, veldsla, venkel, waterkers, witlof, 

witte kool, wortels en zuurkool. 

Fruit 

Aardbei, abrikoos, ananas, appel, banaan, bessen, braam, citroen, druif, framboos, kers, 

kiwi, lychee, mandarijn, mango, meloen, nectarine, papaja, passievrucht maar enkel het 

sap ervan, peer, perzik, pompelmoes, pruim, rabarber, sharonvrucht, sinaasappel, 

sterfruit, veenbes en vijgen. 

Andere voedingsmiddelen 

Rijst, maïs, gierst, boekweit, tarwe, haver, gerst, rogge, spelt, kamut, quinoa, 

deegwaren, kalfsvlees, vlees van de kalkoen, het witte vlees van de kip, paardenvlees, 

rundvlees, varkensvlees, wild, tofu, forel, kabeljauw, pladijs, rog, schelvis, tong, tonijn, 

zalm, ei, kikkererwten en linzen, quorn, tempé, seitan, schelpdieren, schaaldieren, witte 

bonen, rode bonen, brood en bruine bonen. 
 
Bron: www.xead.nl/wat-eten-babys. 

 

 Opdracht 8 

Ga naar de methodesite en download de tekst die bij deze opdracht hoort. 

 

a. Iemand van 13 jaar kan bij de buurtsuper vakantiewerk doen. Hij zit dan achter de 

kassa. Mag dat? 

 

o Ja 

o Nee 

 

b. Wat moet iemand van 15 jaar minimaal per uur verdienen?  

 

 

c. Iemand van 15 jaar kan in de snackbar ieder weekend op zaterdag en zondag werken. 

Mag dat? 

 

o Ja 

o Nee 

 

d. Hoeveel verdien je per week minimaal als je 17 jaar oud bent? 
 

 

e. Je bent 17 jaar. Met je vakantiebaantje verdiende je dit jaar € 1.300,-. Met je gewone 

baan verdiende je dit jaar € 950,-. Krijg je nu nog wel kinderbijslag? 

 

o Ja 

o Nee 
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 Samenvatting 
 

Zoekend lezen of scannen 

Je hoeft niet altijd de hele tekst te lezen. Soms lees je met een vraag in je hoofd. Je 

zoekt bepaalde informatie. 

 Begin met kijken onder welk kopje je het antwoord kunt vinden. 

 Bedenk hoe je het antwoord kunt herkennen. Let op opvallende woorden/cijfers. 

 Als je het antwoord niet gevonden hebt, zoek dan naar een ander kopje of 

opvallend woord. 

 Als je het antwoord dan nog niet hebt, lees je de hele tekst totdat je het antwoord 

gevonden hebt. 

Wanneer je zoekt in uitgebreide teksten, dan lukt dat alleen als je met een duidelijke 

vraag zoekt. Op basis van de vraag zoek je naar een bepaald type antwoord. Je zoekt 

bijvoorbeeld naar een: 

 leeftijd 

 bedrag 

 woord 

 …… 
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 Uitleg 

 

Intensief lezen, precies lezen 

Soms moet je heel precies lezen. Anders weet je niet wat je moet doen. Precies lezen 

doe je bijvoorbeeld bij het lezen van instructies. 

 

Precies lezen doe je ook als je de tekst helemaal wilt lezen en begrijpen, bijvoorbeeld als 

je vragen over die tekst moet beantwoorden. 

 Begin met het globaal lezen van de tekst. Dan weet je al in ‘grote lijnen’ waar de 

tekst over gaat. Je kunt nadenken over wat je al weet over het onderwerp.  

Precies lezen is dan makkelijker. 

 Lees daarna de tekst helemaal van het begin tot het eind. 

 Let goed op hoofd- en bijzaken. 

 Lees de delen die echt belangrijk zijn nog een keer. 

 

Voorbeeld van een tekst die je intensief leest: een folder (je wilt weten of je 

studiefinanciering kunt krijgen).  

 

 Opdracht 1 

 

Instructies lezen 

Dit is een opdracht waarbij het vooral aankomt op goed en nauwkeurig lezen. Als je te 

snel leest, heb je kans dat je de opdracht net verkeerd doet. Soms is het handig om de 

instructie helemaal door te lezen en dan pas elke deelopdracht te doen. 

 

Ga naar de methodesite en download de figuren bij deze opdracht. 

Kleur ze precies volgens de opdracht in.  

 

a.  Kleur het deel van het vierkant dat buiten de rechthoek en de cirkel ligt rood. 

 Kleur van het kleine rechthoekje het deel dat in het vierkant ligt blauw. 

 Kleur de grote cirkel groen, behalve het deel dat in het vierkant ligt. 

 

b. 

 

 Kleur van de kronkelfiguur alles wat buiten de rechthoek en de cirkels ligt geel. 

 Kleur van de grote rechthoek het deel dat wel binnen de grote cirkel, maar niet 

binnen de kronkelfiguur ligt rood. 

 Kleur het gemeenschappelijke deel van alle figuren blauw. 

 Kleur van de grote cirkel het gedeelte dat wel binnen de grote rechthoek, maar 

niet binnen de kleine cirkel ligt groen.  

 

c. 

 

 Kleur het deel van de rechthoek dat wel in de driehoek, maar niet in het 

vierkant en de cirkel ligt rood. 

 Kleur van de figuur alles geel wat buiten de rechthoek ligt, behalve het 

gemeenschappelijke deel van de driehoek en de cirkel. 

 Kleur de delen die in drie figuren liggen blauw. 

 Kleur het vierkant groen, behalve het deel dat in de driehoek ligt en dat deel dat 

je al gekleurd hebt. 

 

 

4. Precies lezen 
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 Opdracht 2 

 

Ga naar de methodesite en download de tekening van een huis. 

 

Lees het stukje tekst erbij nauwkeurig door. Teken daarna de voorkant van het huis 

precies zoals het beschreven staat.  

 

Als je voor ons huis staat, zit de voordeur rechts. Maar voor je die erin tekent: net rechts 

van de deur zit een smal raam (half zo breed als de deur). Dat raam komt vanaf de helft 

van de deur precies tot aan de bovenkant van de deur. 

 

De knop van de voordeur zit aan de linkerkant van de deur, op de helft van de hoogte. 

De deur heeft ook een klein rond raampje. Dat zit op twee derde van de hoogte. 

 

Verder zitten er in de voorkant twee ramen. Ze zijn ongeveer twee keer zo hoog als 

breed. De onderkant van deze ramen zit ongeveer op de helft van de hoogte van de 

deur. De stukken muur tussen de ramen in en aan de zijkanten zijn even breed. De twee 

ramen hebben allebei een bovenraampje. Dat zit op ongeveer tweederde van de hoogte. 

 

Op de bovenverdieping hebben we drie slaapkamers en een badkamer. Twee van deze 

slaapkamers liggen aan de voorkant van het huis. Deze twee kamers hebben allebei een 

raam. Die ramen zijn ongeveer twee keer zo breed als hoog. Ook hier zijn de stukken 

muur tussen de ramen in en aan de zijkanten even breed. Beide ramen zijn in tweeën 

gedeeld op een derde van de breedte. Bij het raam links zit het smalle deel aan de 

linkerkant. Bij het raam rechts zit het smalle deel aan de rechterkant. 

We hebben ook een zolderkamer, dat zit onder het schuine dak. De zolderkamer heeft 

ook in de voorgevel een raam. Dit raampje is vierkant. De kanten van het raampje lopen 

evenwijdig aan het schuine dak.  

 

Op het dak zie je aan de linkerkant een pijp uit het dak steken, dit is geen schoorsteen, 

maar de ventilatie van de badkamer. Dat pijpje komt op ongeveer een kwart van de 

hoogte van het dak tevoorschijn en steekt omhoog tot ongeveer de helft van het dak. 

 

 Opdracht 3 

Lees de tekst Carnaval vroeger en nu. Lees daarna de vragen. Lees de tekst nog een 

keer. Beantwoord daarna de vragen. 

 

Carnaval vroeger en nu 

Het is niet precies bekend hoe lang mensen al carnaval vieren, maar het feest bestaat al 

heel lang. De oude Grieken en ook de Romeinen dansten al verkleed op speciale 

feestmuziek. We weten dat de oude Grieken hun wijngod Dyonisos op een schip met 

wielen rondreden. De Romeinen vierden het feest Saturnaliën. Dit feest leek veel op het 

carnaval van nu. Er waren optochten door de straten, er was een soort Prins Carnaval en 

eten en drinken speelden een belangrijke rol. 

 

De Germanen vierden een feest in februari omdat de zon dan weer langer ging schijnen. 

Ze waren blij dat de lange, koude winter weer voorbij was. De winter was voor de 

mensen de moeilijkste tijd van het jaar. Er groeide niets meer en er was dan ook bijna 

niets te eten. De mensen waren dan ook ieder voorjaar weer blij dat de zon langer ging 

schijnen en dat het warmer werd. Ze bedankten daarvoor de goden. De boze geesten die 

voor de kou hadden gezorgd, werden weggejaagd. Vroeger droegen de mensen vaak 

maskers om de geesten zo snel als een haas te laten vluchten. Ook gebruikten ze 

daarvoor ratels en bellen. 
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Toen de meeste mensen in onze streken christelijk werden, werd carnaval een christelijk 

feest. Met Pasen vieren de christenen dat Jezus opstond uit de dood. De veertig dagen 

vóór Pasen is de vastentijd. Carnaval werd het feest dat gevierd werd op de avond voor 

de vastentijd.  

Aswoensdag is de eerste dag van de vasten. Op Aswoensdag krijgen de katholieken die 

naar de kerk gaan een askruisje op hun voorhoofd. Dat askruisje herinnert de mensen 

eraan dat iedereen die doodgaat weer tot stof wordt. 

 

Voor het woord carnaval zijn twee verklaringen. 

1. In het woord carnaval zitten de twee woorden carne en vale. Dat betekent vaarwel 

aan het vlees. Daar wordt mee bedoeld dat er tijdens de vasten geen vlees wordt 

gegeten. 

2. Carnaval kan ook komen van carrus navalis. Dat betekent scheepswagen, en dat 

past dan weer goed bij de carnavalswagens en carnavalsgroepen. 

 

De datum waarop carnaval wordt gevierd, hangt af van de christelijke kerkkalender. Dat 

geldt ook voor Pasen: Pasen valt op de eerste zondag ná de eerste volle maan na 21 

maart (het begin van de lente). Pasen kan dan op zijn vroegst op 22 maart vallen en niet 

later dan op 25 april. Aswoensdag is 47 dagen voor Pasen. Carnaval is nooit vóór 1 

februari en nooit ná 7 maart. 

 

Tegenwoordig wordt vooral in het zuiden van Nederland feest gevierd. Carnaval wordt 

gevierd van zondag tot en met dinsdagavond, de dag voor Aswoensdag. 

Veel steden en dorpen hebben carnavalsverenigingen. Vaak worden deze dorpen en 

steden tijdens carnaval bestuurd door Prins Carnaval, bijgestaan door de Raad van Elf. 

Steden en dorpen krijgen tijdelijk een andere naam. 

 

Elk dorp, elke stad heeft zo zijn eigen gewoontes met carnaval. In Venlo wordt al jaren 

op de zaterdag het carnaval ingeluid met een buitenzitting, de zogenaamde 

Boétegewoéne Boétezitten. In sommige plaatsen in Limburg worden in de week voor 

carnaval Oude Wijven-avonden gehouden. Tijdens Oude Wijven zijn de kroegen en 

straten bevolkt door verklede vrouwen. Mannen lopen op deze avond het risico vernederd 

en weggejaagd te worden.  

In veel plaatsen worden grote carnavalsoptochten gehouden met praalwagens. Deze 

optochten worden georganiseerd door de carnavalsverenigingen. In cafés en kroegen 

vloeit het bier als water en gaan de voetjes van de vloer met het dansen van de 

polonaise en het hossen op de carnavalskrakers. En natuurlijk zijn veel mensen verkleed. 

 

Vragen 

 

a. Welk feest van de Grieken lijkt op ons carnaval?  

 

 

b. En welk feest van de Romeinen?  

 

 

c. Noem een aantal overeenkomsten met onze viering van carnaval. 

 

 

 

 

 

 

http://www.peuteren.nl/baby/carnaval_plaatsnamen.php
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d. Hoe vierden de Germanen het voorjaar? Wat zijn de overeenkomsten met ons 

carnaval? 

 

 

 

 

 

 

e. Wanneer wordt nu carnaval gevierd? 

 

 

 

 

f. Wat is de betekenis van Aswoensdag voor katholieken? 

 

 

 

 

g. Welke twee verklaringen voor het woord carnaval geeft deze tekst? 

 

 

 

h. Reken uit wanneer dit jaar Pasen en carnaval valt. 

 

i. Zoek op internet de carnavalsnamen van de volgende plaatsen: 

 

 Best   _______________________________ 

 Eindhoven _______________________________ 

 Mook  _______________________________ 

 Oss  _______________________________ 

 Waalwijk _______________________________ 

 

 Uitleg 

 

Beeldspraak  

Soms zeggen mensen niet letterlijk wat ze bedoelen, maar maken ze een vergelijking. 

Dat heet beeldspraak. Beeldspraak is vaak te herkennen aan het woord ‘als’ of een vorm 

van het werkwoord ‘lijken’. 

 

Voorbeeld 

Iemand zegt: “Het leek wel een heksenketel.” 

Hij bedoelt: “Het was een chaotische toestand.” 
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 Opdracht 4 

 

In de vorige tekst staan enkele voorbeelden van beeldspraak. Wat wordt bedoeld met: 

‘om de geesten zo snel als een haas te laten vluchten’?  

 

 

Wat bedoelt de schrijver met de zin: ‘Het bier vloeit als water’?  

 

 

 Opdracht 5  

 

Lees de tekst Een Halt-afdoening. Lees daarna de vragen. Lees de tekst nog een keer. 

Beantwoord daarna de vragen 

 

Een Halt-afdoening  

Ben je 12 jaar of ouder, dan kan de politie je een Halt-afdoening aanbieden. Hierna krijg 

je antwoord op de meest gestelde vragen.  

 

 
 

Wanneer biedt de politie een Halt-afdoening aan?  

Je bent minstens 12 jaar en maximaal 17 jaar oud. Je hebt een zogenaamd Halt-delict 

gepleegd. Je bekent dat je het delict hebt gepleegd. Je bent maximaal eenmaal eerder bij 

Halt geweest en dat moet minstens één jaar geleden zijn. Je wilt naar Halt worden 

verwezen.  

 

Moet ik echt naar Halt?  

Een verwijzing naar Halt is altijd vrijwillig. Als je niet naar Halt wilt, dan moet je dit tegen 

de politie zeggen. Het betekent wel dat de politie het proces-verbaal van jouw zaak naar 

de officier van justitie zal sturen. De officier van justitie neemt een beslissing over de 

afhandeling van jouw zaak. Je moet er rekening mee houden dat je dan een boete of een 

andere straf krijgt. Heb je schade veroorzaakt, dan zul je die ook moeten gaan 

vergoeden. En er worden gegevens over jou opgenomen in de zogenaamde justitiële 

documentatie.  

 

Wat is dat, justitiële documentatie?  

De justitiële documentatie is een bestand bij justitie waarin alle justitie- en 

politiecontacten van personen worden geregistreerd. Dit is vooral vervelend omdat deze 

registratie een behoorlijke tijd blijft staan (meestal 20 jaar). Kies je voor Halt en kom je 

de afspraken die je hebt gemaakt na, dan word je niet bij justitie geregistreerd.  

 



12. Samenvatten 
 

27 

Komen mijn ouders/verzorgers te weten dat ik naar Halt moet?  

De politie zal proberen om ze te bellen en te vertellen dat je bent opgepakt. Als je daarna 

door Halt wordt opgeroepen voor een gesprek, krijgen ze hiervoor ook een uitnodiging. 

En de ouders/verzorgers van jongeren tot 16 jaar moeten ook schriftelijk toestemming 

geven voor de straf via Halt (de zogenaamde Halt-afdoening).  

 

Wat houdt dat in, die Halt-procedure?  

Een Halt-afdoening bestaat meestal uit een aantal uren werken (maximaal 20 uur). Het 

kan ook gebeuren dat je een leeropdracht van Halt krijgt. Als het enigszins kan, heeft het 

Halt-werk te maken met wat je hebt gedaan: dus bijvoorbeeld de muur schoonmaken 

waar je graffiti op hebt gespoten of klusjes doen in de winkel waar je wat hebt gestolen. 

Zo kun je op de plaats waar je wat hebt uitgehaald (bij de ‘benadeelde’) weer 

goedmaken wat je hebt gedaan. Als je niet bij de benadeelde aan de slag kunt (het werk 

kan bijvoorbeeld te gevaarlijk zijn of de benadeelde wil jou niet meer in de buurt 

hebben), dan word je vaak ingezet bij een gemeentelijke dienst om bijvoorbeeld 

plantsoenen schoon te maken of klusjes op een kinderboerderij te doen. Het werk wordt 

altijd gedaan onder leiding van een volwassene en buiten je schooltijden, dus 

bijvoorbeeld op zaterdag of in een schoolvakantie. 
 

Moet ik de benadeelde ook nog betalen?  

Als je de aangerichte schade niet zelf kunt herstellen, dan laat de benadeelde dit doen 

door een bedrijf. Jij moet de rekening hiervan betalen. Als je ouders dit goed vinden, kun 

je dit bedrag bijvoorbeeld bij elkaar verdienen met een baantje of door het doen van 

klusjes tegen betaling.  

Halt maakt afspraken met je over het terugbetalen. Let goed op dat je op tijd betaalt en 

zorgt dat het geld weer bij de benadeelde terechtkomt.  
 

Ben ik overal van af als ik mijn Halt-procedure goed heb gedaan?  

Als je je aan alle afspraken hebt gehouden, netjes hebt gewerkt en de eventuele schade 

hebt terugbetaald, geeft Halt aan de politie door dat jouw Halt-procedure is geslaagd.  

De politie zal dan jouw zaak ‘seponeren’. Dit betekent dat er geen proces-verbaal wordt 

gestuurd naar de officier van justitie, en de zaak is hiermee afgedaan.  
 

Maar als jouw Halt-procedure is mislukt (je werkt bijvoorbeeld niet netjes, je komt te laat 

of je betaalt de schade niet), dan wordt jouw Halt-verbaal doorgestuurd naar de officier 

van justitie. Die beslist over de verdere afhandeling van jouw zaak. Een nadeel is dan dat 

er ook een aantekening over jou in de justitiële documentatie komt. 

 
Bron: www.halt.nl, bewerkt.  
 

a. Je bent twee jaar geleden al een keer naar Halt gestuurd. Kun je nu nog verwezen 

worden naar Halt? 
 

 

b. Wat is justitiële documentatie? 
 

 

 

 

c. Moet je om het Halt-werk te kunnen doen verzuimen van school? Waarom wel, 

waarom niet? 
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d. Wanneer is je Halt-procedure geslaagd? 

 

 

 

e. Wat gebeurt er dan? 
 

 

 

 Uitleg 

 

Er zijn meer teksten die je heel precies moet lezen. Een voorbeeld daarvan is een 

formulier.  

 

 Opdracht 6 

Ga naar de methodesite en download het formulier bij deze opdracht. 

 

Lees het formulier goed. Beantwoord daarna de vragen. 

 

Vragen: 

a. Wie is de benadeelde?  

 

 

b. Heeft hij het formulier goed ingevuld? 

 ja  

 nee, omdat  

 

 

 

c. Welke gebeurtenis veroorzaakte de schade? 
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 Samenvatting 
 

Intensief lezen, precies lezen 

Er zijn verschillende soorten teksten die je intensief moet lezen: 

 instructies 

 formulieren 

 informatieve teksten 

 ...  

 

Wat doe je als je de tekst helemaal wil lezen en begrijpen? 

 Begin met het globaal lezen van de tekst. Dan weet je al in ‘grote lijnen’ waar de 

tekst over gaat. Precies lezen is dan gemakkelijker. 

 Lees daarna de tekst helemaal van het begin tot het eind. 

 Let goed op hoofd- en bijzaken. 

 Lees de delen die echt belangrijk zijn nog een keer. 

 

Beeldspraak  

Soms zeggen mensen niet letterlijk wat ze bedoelen, maar maken ze een vergelijking. 

Dat heet beeldspraak. 


