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Lees de tekst globaal. 
Kijk naar:
• de titel;
• tussenkopjes;
• plaatjes; 
• andere opvallende dingen.
Voorspel waar de tekst over gaat.

Bedenk wat je al weet.
Wat weet je al over dit onderwerp?  
Denk daarover na of schrijf het op.  
Dan begrijp je straks de informatie 
die je leest beter.

Lees de tekst helemaal door.
Je hoeft niet alles meteen te snappen. Dus lees de eerste 
keer gewoon door als je een moeilijk woord of een lastig 
stukje tekst tegenkomt. 

Markeer moeilijke woorden.
Lees de tekst nog eens. Kom je een moeilijk woord tegen 
waardoor je de tekst niet begrijpt? Dan is dit de volgorde:
1. Lees een stukje verder of een stukje terug.
2. Probeer de betekenis van het woord te raden.
3. Zoek het woord op in het woordenboek of op internet.
4. Vraag iemand om de betekenis uit te leggen.

Haal	de	hoofdzaken	eruit.
Markeer de kernzin van iedere alinea om  
de belangrijkste informatie eruit te halen.  
Bijzaken, zoals voorbeelden en extra  
informatie kun je weglaten.

Controleer	of	je	het	snapt.
Stel jezelf vragen over de tekst die starten met wie, wat, waar, 
waarom, wanneer en hoe. Kun je alle vragen beantwoorden?  
Dan snap je de tekst. Als iets je nog niet helemaal duidelijk is, 
herhaal dan stap 4 en 5.
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In het nieuws als er eent je is aangespoeld.

Een potvis 
is een 

walvissoort.

lees door  
zonder 
te stoppen

Hoe vinden 
potvissen de 

weg?
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sonar ?

kadaver ?

toxicologisch	?
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kernzinnen
markeren

Waar leven 

potvissen?
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