Leestoets klas 1

(cursus Lezen 1)

De docent heeft 5 teksten met verschillende onderwerpen gekozen en gekopieerd. Voer de
volgende opdrachten uit.
Werk netjes: gebruik EEN PROEFWERKBLAADJE en let op spelling en zinsbouw.
Je levert de teksten en het proefwerkblaadje aan het eind van de les in. De toets wordt
beoordeeld met een O-V-G en dient in je portfolio te worden opgenomen. Veel succes!
Opdrachten:
1. Bekijk de teksten voor in de klas en kies er 2 uit die je interessant lijken. Je krijgt
hiervoor 5 minuten. Schrijf de titels en bronnen op.
2. Bekijk het tekstgeraamte van beide teksten en schrijf per tekst in steekwoorden op
waar je verwacht dat die over gaat. Maximaal 5 minuten. Doe dit op je
proefwerkblaadje.
3. Schrijf voor elke tekst 3 vragen op die je hebt over het onderwerp van de tekst. Doe
dit op je proefwerkblaadje. Dus: wat wil je over dit onderwerp weten, waar ben je
nieuwsgierig naar? Ook dit doe je zonder de tekst te lezen, want je weet al waar de
tekst over gaat. NUMMER DE VRAGEN.
Kies één tekst waar je mee aan het werk gaat.
4. Lees die tekst helemaal en
- onderstreep woorden of zinsdelen die je interessant vindt.
- zet opmerkingen of tekens in de kantlijn bij tekstdelen die een antwoord geven op
de drie vragen waar je een antwoord op zou willen. (Het gaat om de vragen die je bij
opdracht 3 opgeschreven hebt.)
5. Doe een van de volgende taken bij deze tekst. Je kiest dus uit a of b.
a. Schrijf de belangrijkste boodschap van de tekst op en zet erbij wat jij er over denkt.
Wat wil de schrijver van de tekst jou graag vertellen? Schrijf deze boodschap op.

Belangrijkste boodschap

Mijn gedachten er bij

b. Maak een volgorde van gebeurtenissen of argumenten (afhankelijk van wat voor een
tekst het is). Doe dit op de achterkant van je proefwerkblaadje. Je mag er vakjes bij
maken of afhalen.
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6. Wat in deze tekst vond je belangrijk genoeg om te onthouden? Schrijf minimaal drie
dingen op je proefwerkblaadje.
7. Welke nieuwe vragen heb je nu gekregen? Schrijf minimaal drie dingen op.
8. Hoe zou je over dit onderwerp meer te weten kunnen komen? Leg je antwoord uit.
‘Op internet’ is bijvoorbeeld te vaag.
9. Vind je deze tekst op jouw leesniveau? Leg uit waarom.

