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Lesdoelen 

LEZEN 

17 De leerlingen kunnen op beoordelend niveau tekstsoorten lezen bestemd voor onbekende leeftijdgenoten.  

Het betreft tekstsoorten zoals notities; informatieve teksten, inclusief informatiebronnen; zakelijke 

brieven; reclameteksten en advertenties; fictionele teksten (cf. literatuur). 

19 De leerlingen kunnen bij de planning en uitvoering van en bij de reflectie op de leestaken: 

- hun voorkennis inzetten; 

- functie van beeld en opmaak in een tekst herkennen; 

- onderwerp en hoofdgedachte(n) aanduiden; 

- de structuur van een tekst in grote lijnen aanduiden. 

*  22 De leerlingen zijn bereid om: 

- te lezen; 

- hun persoonlijk oordeel over bepaalde teksten te formuleren. 

LITERATUUR 

30 De leerlingen kunnen vanuit een tekstervarende en tekstbestuderende manier van lezen: 

- verschillen aanwijzen in de benadering van de werkelijkheid in: 

• verhaal, gedicht, toneeltekst; 

- de kenmerken herkennen van: 

• column, kortverhaal, (jeugd)roman, jeugdpoëzie; 

- verhaalelementen herkennen en benoemen: personages, spanning, thema, tijd, ruimte, ik- en 

hijverteller; 

- de keuze van sommige verhaalelementen toelichten: personages, tijd, ruimte. 

31 De leerlingen kunnen: 

- hun leeservaring verwoorden (inhoud van het werk weergeven, eigen mening weergeven); 

- hun tekstkeuze en leeservaring documenteren. 

32 De leerlingen kunnen informatie over literatuur verzamelen en gebruiken. Zij maken hierbij kennis met het 

aanbod van informatiekanalen zoals: bibliotheek, krant, tijdschrift, radio- en tv-programma's, multimedia. 

*    35 De leerlingen zijn bereid om: 

- literaire teksten te lezen; 

- over hun eigen literaire leeservaring te spreken en te schrijven. 
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