
Leesvragenvuur: kort antwoord 
 

1. De titel geeft vaak het onderwerp en de gekozen richting binnen het onderwerp weer.  

2. Je kijkt naar de titel, de tussenkoppen, de illustraties met het onderschrift, de bron, het aantal alinea’s.  

3. De titel, tussenkopjes en inleiding geven je een snel beeld van waar de tekst over gaat.  Tekstscan.  

4. De hoofdgedachte geeft de belangrijkste informatie weer over een onderwerp.  

5. De hoofdgedachte is in één zin weer te geven.  

6. In de inleiding en het slot vind je de belangrijkste informatie, waarbij de kernzinnen uit de alinea’s zicht geven 

op het verband.   

7. Een tekst bevat bijzaken om de hoofdzaken nog wat toe te lichten en een context te geven; het maakt een 

tekst ook wat levendiger om te lezen. Het zijn de ‘decorstukken’ in een tekst.  

8. In een samenvatting schrijf je de belangrijkste informatie uit een tekst, die samenhangt met het onderwerp; een 

samenvatting kun je goed vormen door de belangrijkste zinnen uit de inleiding, midden en slot te selecteren en 

deze logisch te ordenen. Hieruit voort vloeit dan de hoofdgedachte, welke in één zin is te formuleren en het 

onderwerp in één of een paar woorden.  

9. Oriënterend lezen, globaal lezen, precies lezen, zoekend lezen, woordstrategieën, inleiding, tekstverband, 

signaalwoorden, …. 

10. Dit is niet waar. Een tekst kan heel veel alinea’s bevatten.  

11. Dit is doorgaans waar: een tekst kent meestal deze vaste indeling.  

12. Inleiding-midden-slot: wanneer je deze onderdelen herkent, weet je ook wat de functie van de 

tekstonderdelen is en waar je welke informatie kunt vinden.  

13. Vakjargon is niet-dagelijks taalgebruik dat hoort bij een specifiek vakgebied: bijvoorbeeld biologie, 

scheikunde, voetbalverslaggeving, politieverbaal, … 

14. Het doel dat de tekstschrijver voor ogen heeft met zijn tekst en met de  wil bereiken bij  de ontvanger. 

15. Een argument is sterker wanneer: het gebaseerd is op feiten; de bron betrouwbaar is en bruikbaar in de 

gegeven situatie; weinig toelichting behoeft, ingaat op het belang van de toehoorder en daadwerkelijk verbonden 

is met de geuite mening.  

16. Tekstverband 

17. door, daardoor, doordat, als gevolg van, dat komt door, het gevolg is, dus, dankzij, bijgevolg, derhalve, 

deswege, dientengevolge, zodat, oorzaak …   Voorbeeldzin: War Child heeft veel geld opgehaald, waardoor veel 

kinderen nu onderwijs kunnen volgen 
 

 

 


