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Inleiding           1 

 

Wat leuk dat je mijn e-book Begrijpend Lezen hebt aangevraagd! 

Dat betekent waarschijnlijk dat je graag meer wilt weten over begrijpend lezen en tips wilt 

krijgen hoe je je kind daarbij kunt helpen? Of misschien ben je als leerkracht benieuwd naar 

welke oefeningen je in de klas nog meer zou kunnen toepassen?  

 

Veel kinderen vinden begrijpend lezen lastig. Misschien heeft je kind ook moeite met de 

lange teksten met soms veel moeilijke woorden erin. Waarschijnlijk kan je kind de tekst wel 

lezen, maar weet het uiteindelijk niet precies wat het gelezen heeft. En dan al die 

verschillende vragen: hoe pak je dat nu aan? Je kind doet zijn best, maar toch: het gaat niet 

zoals je kind het zou willen en dat is frustrerend! 

 

Begrijpend lezen is belangrijk; het komt terug in heel veel schoolvakken, zowel op de 

basisschool als op de middelbare school. Denk bijvoorbeeld aan rekenen met de 

verhaaltjessommen. Daar is het leggen van verbanden belangrijk omdat je de som pas kunt 

uitrekenen als je door hebt hoe het verhaaltje in elkaar zit. Maar ook bij andere vakken is 

begrijpend lezen heel belangrijk, bijvoorbeeld bij geschiedenis, aardrijkskunde, biologie.  

Want als je niet begrijpt wat je leest, dan kun je je de lesstof ook niet eigen maken. 

Misschien lukt het in eerste instantie wel met alles letterlijk uit je hoofd leren. Maar dit helpt 

je niet bij inzicht- of toepassingsvragen. 

 

Begrijpend lezen bepaalt ook voor een groot deel, samen met rekenen, het advies wat je 

kind krijgt in groep 8 voor de middelbare school. 

 

In dit e-book vind je dan ook meer informatie over begrijpend lezen en krijg je veel leuke en 

actieve oefeningen om samen met je kind te werken aan vaardigheden die belangrijk zijn om 

goed te kunnen begrijpend lezen. Er zijn oefeningen die direct te maken hebben met 

(begrijpend) lezen. Maar het e-book begint met oefeningen waarmee je samen met je kind 

werkt aan onderliggende vaardigheden die van belang zijn bij begrijpend lezen. Voorafgaand 

aan de oefeningen vind je telkens een korte uitleg waarom juist die oefening belangrijk is. Bij 

sommige oefeningen zit een link naar een filmpje waarin de oefening wordt uitgelegd en 

voorgedaan. 

 

Ik wens je heel veel succes en plezier met de oefeningen! 
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Stress / ontspanning        3 
 

Als eerste vind je hier oefeningen die gericht zijn op het verminderen van stress en op 

ontspannen. Veel kinderen die vastlopen op school ervaren veel stress in hun lichaam. Door 

al die stress wordt het leren geblokkeerd en kan de nieuwe informatie bijna niet meer 

worden opgenomen of verwerkt, wat het leren dan dus heel lastig maakt.  

 

Stress kan bij je kind zorgen voor vervelende negatieve gedachten, gedachten die niet 

helpend zijn. Denk bijvoorbeeld aan gedachten als ik kan het niet, ik ben gewoon dom, ik 

leer het nooit.  

 

En vaak ervaart een kind in stress ook weinig of geen ontspanning meer, want alles kost veel 

energie. Maar door juist wel weer even terug te gaan naar wat je voelt in je lichaam en de 

ontspanning op te zoeken, ontstaat er bij je kind weer ruimte om te groeien en nieuwe 

dingen te leren.  

 

Ontspannen kan op heel veel verschillende manieren. Op de volgende bladzijden deel ik 3 

oefeningen die je kind kunnen helpen wat meer te ontspannen.  
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Stress / ontspanning        4 
 

Oefening 1: Buikademhaling  
o Laat je kind op de rug liggen, op bed, op de bank of misschien gewoon op een matje 

op de grond. Kijk wat je kind zelf het fijnste vindt.  

o Leg een knuffel op zijn/haar buik (maar dat mag ook iets anders zijn: je handen, de 

handen van je kind, een zachte bal, een koekje, of zoals op de foto hieronder: een 

kerstkransje) 

o Laat je kind de armen rustig en ontspannen naast het lichaam leggen en de ogen 

dichtdoen. 

o Laat dan je kind de knuffel langzaam op en neer bewegen. De knuffel gaat omhoog 

als je inademt en weer naar beneden als je uitademt.  

Nu je kind bewust bezig is met de ademhaling door de knuffel op en neer te laten bewegen, 

merk je waarschijnlijk dat de ademhaling rustiger wordt en dat je kind ook meer ontspannen 

is. Het is fijn om deze oefening een paar keer te herhalen. 

In het begin kun je dit samen oefenen met je kind, maar uiteindelijk kan je kind dit ook 

zelfstandig toepassen om weer rustig te worden. 

 

Variatie voor in de klas, als je kind gespannen is bijv. tijdens een toets 
Stel je voor dat je buik een ballon is. Als je inademt komt er lucht in de ballon en wordt je 

buik groot. Als je uitademt gaat de lucht er weer uit en wordt de ballon weer slap en gaat je 

buik weer naar beneden. 
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Stress / ontspanning        5 
 

Oefening 2: Palmeren 

Onze ogen zijn ontzettend belangrijk; maar liefst 80% van de informatie die we op een dag 

binnen krijgen komt via onze ogen. Deze eerste oefeningen uit dit e-book zijn gericht op 

stress en ontspanning. Maar wat hebben onze ogen nu met stress te maken?  

Op het moment dat jouw kind stress ervaart, bijvoorbeeld bij het lezen van een lastige tekst 

of bij het maken van een toets, spannen door die stress alle spieren in zijn lijf aan en 

daarmee dus ook de oogspieren. Dit kan ervoor zorgen dat je kind vlekjes ziet, alleen recht 

voor zich uit kan kijken en de rest niet meer waarneemt of wazig gaat zien. Bij stress worden 

ook de pupillen groter, waardoor ze meer licht opvangen.  Dat felle licht kan weer hoofdpijn 

of oogpijn veroorzaken. De informatie komt via de ogen dus niet meer goed binnen, 

waardoor jouw kind dus letterlijk niet meer ziet wat het doet. Het gevolg: moeite met lezen, 

een onvoldoende voor die toets, waardoor jouw kind weer gaat twijfelen over zichzelf en 

zijn kunnen. Dit zorgt de volgende keer waarschijnlijk voor nog meer stress en zo blijf je in 

die vicieuze cirkel hangen. Die ogen kunnen dus wel wat rust en ontspanning gebruiken.  

Het mooie van de oefening PALMEREN is dat je hem op elk moment van de dag kunt doen. 

Het enige wat je nodig hebt is een plek waar je rustig en ontspannen kunt zitten met je 

hoofd en rug rechtop. Deze oefening zorgt er niet alleen voor dat je ogen meer rust en 

ontspanning krijgen, de rest van je lichaam zal ook ontspannen. 

o Ga rechtop zitten en zet beide voeten op de grond. 

o Als je een bril hebt, dan doe je deze af. 

o Wrijf je handen eerst even goed warm. 

o Maak twee kommetjes van je handen en leg deze op je ogen. 

o Doe je ogen dicht.  

o Steun met je ellebogen op tafel, zo is het makkelijker om de oefening vol te houden. 

o Adem rustig in en uit.  

o Houd dit een paar minuten vol.  

Doe deze oefening gerust meerdere keren op een dag. Wanneer je deze oefening vaker 

doet, zul je meer resultaat zien. 

 

Deze oefening is ook heel geschikt om samen in de klas te doen. 
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Stress / ontspanning        6 
 

Oefening 3: Bellen blazen 
Kinderen die uitdagingen hebben op het gebied van leren, concentreren en/of gedrag 

hebben heel vaak een actief stress-systeem. Stress verlagen en ontspannen is dus heel 

belangrijk. Blazen helpt daarbij en dan vooral het lang en rustig uitblazen. Daarom hier als 

oefening bellen blazen! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesjes bellenblaas uit de winkel zijn vaak snel op of worden omgestoten. Maak daarom 

met onderstaand recept zelf meteen een hele voorraad waarmee je telkens het flesje kunt 

bijvullen. 

 

Recept voor bellenblaas: 

1 liter water 

100 ml afwasmiddel 

20 ml glycerine (glycerine koop je bij drogisterijen)   

http://www.leerrijktrainingencoaching.nl/
mailto:linda@leerrijktrainingencoaching.nl


 
 

 
LeerRijk Training en Coaching | www.leerrijktrainingencoaching.nl | linda@leerrijktrainingencoaching.nl 
  
 

 

Evenwicht           7 
 

Evenwicht is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Wanneer het evenwicht van je kind 

niet goed ontwikkeld is, kan dit er voor zorgen dat je kind onzeker wordt en minder 

vertrouwen in zichzelf en het eigen lichaam heeft. Maar er kunnen ook problemen ontstaan 

met bijvoorbeeld lezen of concentreren. 

 

Want is het evenwicht van je kind nog zwak, dan raakt je kind telkens uit balans. Je kind 

wiebelt, letterlijk en figuurlijk. En de ogen van je kind wiebelen mee. Dat maakt dat de 

informatie niet goed binnenkomt en dus ook niet goed verwerkt kan worden.  

 

Het gevolg is dat je kind de hele dag bezig is om het beeld stil en recht te krijgen. Het lijf van 

je kind doet zijn best om in balans te blijven; het is voortdurend aan het compenseren. Je 

kunt je vast voorstellen dat dat heel veel energie kost. En die energie kan je kind dan niet 

gebruiken voor het leren en concentreren. Daarbij zorgt het voortdurend compenseren er 

ook voor dat er spanning ontstaat in het lijf. En met spanning in je lijf is het niet fijn leren.  

 

Het evenwicht heeft ook invloed op de samenwerking tussen de linker -en 

rechterhersenhelft (waarover verderop in dit e-book meer, bij lateralisatie). Is het evenwicht 

nog niet goed ontwikkeld, dan laat dit zien dat ook de samenwerking tussen de linker -en 

rechter hersenhelft nog niet optimaal is. En die samenwerking is juist zo belangrijk bij het 

leren en concentreren. 

 

Nu vraag je je misschien af: hoe merk ik dat het evenwicht van mijn kind nog niet goed 

ontwikkeld is? Misschien herken je wel een aantal van onderstaande tekenen bij je kind: 
o Je kind struikelt snel en is onhandig. 

o Je kind heeft moeite met stilzitten op een stoel. 

o Je kind kan zich maar moeilijk concentreren. 

o Je kind heeft moeite met leren fietsen, bal gooien en vangen, klimmen, … 

 

Je kunt het evenwicht van je kind testen door te kijken hoe lang je kind op 1 been kan staan 

zonder om te vallen of beide voeten aan de grond te zetten. Richtlijnen hiervoor zijn: 

o Leeftijd 3 jaar – 2 seconden 

o Leeftijd 4 jaar – 4 tot 8 seconden 

o Leeftijd 5 jaar – 8 seconden op linkerbeen of rechterbeen 

o Leeftijd 6 jaar – 20 seconden op linkerbeen of rechterbeen 

o Leeftijd 8 jaar – 30 seconden op zowel linkerbeen als op rechterbeen 

o Leeftijd 11 jaar – 60 seconden op zowel linkerbeen als op rechterbeen 

o Leeftijd 13 jaar – 60 seconden op zowel linker- als rechterbeen, met de ogen dicht. 

 

Om het evenwicht te kunnen oefenen vind je hierna 3 leuke oefeningen.  
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Evenwicht           8 
 

Oefening 1: Rollen als een potlood 
Rollen als een potlood. Deze oefening legt de basis voor het evenwicht: hij zorgt voor een 

goede ontwikkeling van de rugspieren en het rechtop kunnen houden van het hoofd en gaat 

als volgt: 
o Ga op je rug liggen. Zorg dat je genoeg ruimte hebt, want je gaat rollen. 

o Rol drie keer naar beide kanten. Houd de armen omhoog langs het hoofd in een 

punt.  

o De rol beweging vertrekt vanuit de schouder, dan volgt de heup en de benen. 

o Probeer mooi recht te rollen met een gestrekt lichaam. 

      

Oefening 2: Hinkelbaan 
Hinkelen is leuk en daarnaast prikkelt het ook het evenwicht door het balanceren op 1 been 

of door te springen met 2 benen. Daarnaast ontwikkel je er spierkracht in de benen en 

voeten mee en is het goed voor de coördinatie van het lichaam. Het enige wat je nodig hebt 

voor deze oefening is een krijtje.  

o Je vindt volop leuke hinkelbanen op internet, maar je kunt er natuurlijk ook gewoon 

samen één bedenken. Juist het samen met je kind op zoek gaan naar een leuke 

hinkelbaan prikkelt ook nog eens de creativiteit van je kind. 

o Het uitvoeren van een hinkelbaan kan staand op 1 been, afwisselend 1 been / 2 

benen. Je hinkelt naar voren. Maar ook hier kan je in afwisselen door bv. naar 

achteren te hinkelen of naar opzij. 
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Evenwicht           9 
 

Oefening 3: Boek open, boek dicht 
Deze oefening heet ‘Boek open, boek dicht’. Het is niet een hele gemakkelijke oefening, 

maar zoals altijd: oefenen helpt! 

 

De oefening gaat als volgt: 

o Ga rechtop staan met je handen plat tegen elkaar (boek dicht). 

o Ga dan op je tenen staan en vouw je handen open (boek open). 

o Ga daarna op je hakken staan en vouw je handen dicht (boek dicht). 

o Tijdens de oefening zeg je: boek open – boek dicht – boek open – boek dicht. 

Een korte video van deze oefening vind je hier: https://youtu.be/dQm1rBNdT4I 

 

 
 

. 
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Lateralisatie          10 
 

Lateralisatie is een fase in de ontwikkeling van de hersenen en de motoriek. Je kind leert in 

deze fase o.a. onderscheid te maken tussen de linker en rechter kant van het lichaam. In 

deze fase ontstaat ook een voorkeurshand en wordt de samenwerking tussen de linker en 

rechter hersenhelft en daarmee de linker en rechter lichaamshelft beter afgestemd. 

Wanneer je kind de lateralisatiefase (nog) niet goed doorlopen heeft, dan kunnen er 

problemen optreden op het gebied van leren en concentreren.  

 

Wat merk je aan je kind als de lateralisatie nog niet goed is? Hieronder enkele voorbeelden:  

o Je kind weet niet wat links en rechts is. 

o Je kind heeft nog geen voorkeurshand en wisselt links en rechts af bij het kleuren, 

schrijven en knippen.  

o Je kind heeft moeite de middenlijn van het lichaam te kruisen: vindt het bijvoorbeeld 

lastig om iets met de rechter hand aan de linkerkant van een papier te schrijven. Je 

kind zal daarom het hele lichaam mee draaien om maar niet over de middenlijn te 

hoeven kruisen. 

o Het niet kunnen kruisen van de middenlijn maakt het ook lastig om een bewegend 

voorwerp te volgen met de ogen.  

o Letters en/of cijfers worden omgekeerd geschreven. Je kind wisselt bijvoorbeeld de 

b-d, de p-q, de n-u of de m-w. Je kind schrijft zijn naam van rechts naar links. Of 

schrijft 12 als 21 wordt bedoeld. Dit maakt het lezen en rekenen natuurlijk heel erg 

lastig. 

o Je kind heeft moeite met rechtop zitten en stilzitten. 

o Je kind doet er lang over om te leren fietsen of zwemmen. 

Het goed samenwerken tussen de linker en rechter hersenhelft is dus heel belangrijk bij het 

leren en concentreren. Daarom 3 leuke beweegoefeningen die de lateralisatie stimuleren. 
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Oefening 1: De Liggende 8 
Een mooie manier om te zien hoe het met de lateralisatie van jouw kind is, is het maken van 

de LIGGENDE ACHT. Kijk vooral naar wat er gebeurt en probeer geen extra aanwijzingen te 

geven of je kind te verbeteren. 

Voor de oefening heb je nodig: 
o A3 papier (of 4 A4’tjes aan elkaar) 
o gekleurde potloden 
o eventueel tape om het papier op zijn plek te houden 

 
o Trek een horizontale streep. Zet een stip in het midden van deze streep. 

 
o Neem een kleur in je schrijfhand, begin bij de stip en teken 5x achter elkaar (zonder 

het potlood op te tillen of te stoppen) de liggende acht. 
 

o Neem een andere kleur in je niet-schrijfhand, begin bij de stip en teken 5x achter 
elkaar (zonder het potlood op te tillen of te stoppen) de liggende acht. 

 
o Pak 2 andere kleuren en doe een potlood in je linkerhand en een potlood in je 

rechterhand, begin bij de stip en teken 5x achter elkaar (zonder het potlood op te 
tillen of te stoppen) de liggende 8. 

 
Lukt het je kind om de liggende 8 te tekenen? 
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Oefening 2: Kruisloop 
De kruisloop is een oefening die je makkelijk thuis en/of op school kunt doen. Het is een 

beweging waarbij beide kanten van het lichaam worden gebruikt en daarmee ook de linker 

en de rechter hersenhelften moeten samenwerken.  

 

De beweging gaat als volgt:  

Je brengt de rechterknie omhoog en je tikt deze aan met je linker hand. Daarna breng je de 

linkerknie omhoog en tik je deze aan met de rechter hand. Ga zo een tijdje door.  

Belangrijk is dat je je knieën recht naar voren omhoog tilt en dat de handen/armen de 

middenlijn kruisen. Doe de oefening rustig, niet te snel. 

 

Variaties: 

o Je kunt ook je been naar achteren brengen en dan achterlangs kruisen. 

o Of je zwaait je rechterbeen opzij en doet tegelijkertijd je linkerarm in de lucht. 

En dan andersom: je linkerbeen opzij en je rechter arm in de lucht. 

o Wanneer deze oefening (nog) wat lastig is vanwege het evenwicht, dan kun je deze 

oefening eventueel ook zittend op een stoel doen. 

 

Een korte video van deze oefening vind je hier: https://youtu.be/fREBa7ErLuc 
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Oefening 3: Bal Stuiten 
Een leuke oefening waarbij je de samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft 

traint. Al wat je nodig hebt zijn twee balletjes die goed stuiteren. 

o Ga stevig staan op beide voeten. 

o Neem in elke hand een bal. 

o Je stuitert de bal met de rechterhand en vangt hem op met links. Ondertussen geef je 

de andere bal over van je linkerhand naar je rechterhand.  

o Je stuitert de bal weer en vangt hem met je andere hand. En je geeft ondertussen de 

andere bal weer door. 

Ga zo een tijdje door. Je zult zien dat door het oefenen het steeds makkelijker gaat. 

 

Een korte video van deze oefening vind je hier: https://youtu.be/vIac_vKuXrw 
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Ogen            14 
 

De ogen zijn belangrijke zintuigen in het leerproces. Van letters woorden of zinnen kunnen 

maken en schrijven lukt alleen als de ogen goed en makkelijk meebewegen.  

 

De spiertjes van de ogen zijn de kleinste spiertjes in ons lichaam. Deze zijn nodig om de ogen 

soepel heen en weer te bewegen van links naar rechts en van boven naar beneden.  

 

Lukt dit niet, dan kan het zo maar zijn dat de letters of woorden wiebelen of dat je niet meer 

weet waar je bent gebleven met lezen of over woorden heen springt. Het niet goed kunnen 

volgen van letters en woorden heeft invloed op het automatiseren, de leessnelheid en het 

tekstbegrip.  

 

Wil je nog wat meer lezen over waarom een goede werking van de ogen zo belangrijk is voor 

het leren, lees dan het blog wat ik er eerder over schreef. Je vindt het via deze link: 

https://leerrijktrainingencoaching.nl/blog-leren-doe-je-met-je-ogen/ 
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Oefening 1: Oogvolgen 
Wil je een woord of woorden in een zin goed kunnen lezen, dan is het belangrijk dat je ogen 

goed kunnen volgen en niet telkens ‘wegspringen’. Als je ogen goed kunnen volgen, dan 

zorgt dat er ook voor dat je bij het lezen op de juiste regel kunt blijven lezen. 

Lukt dit niet, dan moet je een woord telkens opnieuw spellen of weet je niet meer waar je 

gebleven bent in een tekst. En dat maakt dat het ook heel lastig is om een tekst goed te 

kunnen begrijpen. 

Met deze oefening oefen je het oogvolgen. Je hebt nodig:  

o Een zaklamp 

o Een kamer die donker is 

Je schijnt met de zaklamp op de muur en volgt het lichtje. Het leukste is als iemand anders 

schijnt en je kind het lichtje kan volgen met de ogen, omdat je dan echt goed moet kijken 

naar het lichtje welke kant het opgaat. Ga niet te snel heen en weer, want het moet wel 

mogelijk blijven om het lichtje goed te volgen. 

 

Je kunt ook proberen om met het lichtje figuren te tekenen op de muur, deze volgen en dan 

raden welk figuur er getekend is. 
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Oefening 2: bal gooien en vangen 
Met deze oefening oefen je de ooghandcoördinatie. Deze is belangrijk voor bijvoorbeeld het 

op de regel blijven als je schrijft of leest.  

 

Je hebt nodig:  

o Een bal 

o Een emmer of maatbeker 

o Wanneer je geen bal hebt, dan kun je ook zelf een bal maken van een prop papier of 

van sokken.  

 

De oefening gaat als volgt: 

o Gooi de bal op en vang hem in de emmer/maatbeker. Hoe lang hou jij het vol, zonder 

dat de bal op de grond valt? 

 

Er zijn verschillende variaties op deze oefening mogelijk: 

o Gooi de bal op en vang hem in de emmer. Gooi daarna de bal weer op vanuit de 

emmer en vang hem. 

o Gooi de bal tegen de muur en vang hem dan op. 

 

Een korte video van deze oefening vind je hier: https://youtu.be/Pk5t6BTaEHY 
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Oefening 3: woordzoeker 
Een woordzoeker is ook een leuke manier om de ogen te trainen. Hieronder vind je een 

woordzoeker in het thema School. Veel zoekplezier! 

 

De woorden die gezocht moeten worden zijn: 

 

bord   leraar   rekenen 

cijfer   lunch   rugzak 

examen  muziek   stoel 

gym   papier   taal 

klas   pauze   toets 

krijt   pen  
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Woordenschat is het totaal aan woorden dat je kind kent. Hoe meer woorden je kind kent, 

hoe beter het snapt wat een ander zegt of schrijft. En een goede woordenschat helpt je kind 

ook om zichzelf beter uit te drukken.  

 

Woordenschat komt terug in heel veel dingen die je kind op school doet. Denk bijvoorbeeld 

aan begrijpend lezen maar ook bij de zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie. 

En wat denk je van rekenen: in de midden- en bovenbouw krijgt je kind steeds meer te 

maken met verhaaltjessommen. Je kunt deze sommen alleen goed oplossen als je ook snapt 

wat er gevraagd wordt.  

 

Staan er in een tekst veel woorden die je kind niet snapt? Dan is het ook heel lastig om de 

tekst goed te begrijpen en de vragen erbij te kunnen beantwoorden. Wist je dat je kind zo’n 

95% van de woorden in een tekst moet kennen om de tekst uiteindelijk goed te kunnen 

begrijpen? 

De woordenschat bepaalt dus voor een belangrijk deel de schoolresultaten van je kind.  

 

Je kind leert woorden in de verschillende lessen op school: in taallessen, maar bijvoorbeeld 

ook in de lessen geschiedenis en aardrijkskunde. Maar verreweg de meeste woorden leert je 

kind van alle taal die om hem of haar heen is, via gesprekken, boeken, kranten, tijdschriften, 

TV en internet. Als ouder kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de woordenschat van je 

kind. Ik schreef er eerder een blog over wat je hier kunt lezen: 

https://leerrijktrainingencoaching.nl/blog-je-kind-helpen-met-woordenschat-zo-doe-je-dat/ 

 

Op de volgende bladzijde deel ik 2 spelletjes om op een leuke manier met je kind bezig te 

zijn met de woordenschat.  
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Oefening 1: Woordenslang 
Een leuk spel en meteen een goede oefening voor de woordenschat is de woordenslang. 

Misschien ken je het nog wel van vroeger op school. Het spel is leuk om thuis te spelen, in de 

auto op weg naar vakantie of als tussendoortje in de klas. 

 

Je kiest een categorie, bijvoorbeeld dieren. Iemand begint en zegt het woord leeuw. De 

volgende zegt dan een nieuw woord met de laatste letter van leeuw, de w. Dus dan krijg je 

bijvoorbeeld leeuw – wolf – fazant – tijger enz. 

Je kunt hier makkelijk in variëren door telkens andere categorieën te nemen. 

 

 

Oefening 2: Wie of wat ben ik? 
Een spel dat ook heel leuk en geschikt is om de woordenschat te oefenen: Wie/Wat ben ik? 

Gebruik hiervoor post-its, schrijf een woord op het blaadje, plak hem bij je tegenspeler op 

het voorhoofd en je tegenspeler moet door het stellen van vragen erachter komen wie of 

wat hij is / welk woord er op zijn voorhoofd geplakt is. 
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Woorden worden synoniemen genoemd als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen. 

Bijvoorbeeld: 

kapot – stuk 

publiek – toeschouwers 

rennen - hardlopen 

verdieping – etage 

 

Synoniemen ontstaan meestal als twee aparte woorden; in 2 verschillende regio’s gebruiken 

ze bijvoorbeeld een ander woord met dezelfde betekenis. Door contact tussen mensen uit 

verschillende regio’s komen de woorden bij elkaar en worden ze uiteindelijk als synoniemen 

gebruikt. Zo gaat het ook met leenwoorden uit het Frans of Engels, zoals trottoir – stoep of 

babysitten – oppassen bij een baby of klein kind. 

 

Synoniemen in een tekst maken de tekst vaak wat prettiger te lezen. Wanneer je een tekst 

schrijft en je gebruikt in een alinea een aantal keer hetzelfde woord, probeer daar dan een 

keer een synoniem voor te gebruiken. Bijvoorbeeld: 

Sofie gaat naar de training: ze gaat hardlopen. Om warm te worden loopt ze eerst een paar 

rondjes hard. Dan volgt een wedstrijdje hardlopen. Als het startschot klinkt, loopt Sofie hard 

richting de finish. 

of 

Sofie gaat naar de training: ze gaat hardlopen. Om warm te worden rent ze eerst een paar 

rondjes. Dan volgt een wedstrijdje sprinten. Als het startschot klinkt, snelt Sofie weg richting 

de finish. 

 

Soms helpen synoniemen in een tekst ook om de tekst beter te begrijpen.  Want misschien 

weet je de betekenis van het ene woord niet, maar ken je het synoniem wat gebruikt wordt 

wel. Bijvoorbeeld: 

Mijn moeder is in verwachting. Ze is zwanger van een meisje, dus ik krijg een zusje. 

De synoniemen zijn in verwachting – zwanger. 

 

In de volgende oefening kun je aan de slag met synoniemen: oefen de synoniemen met 

MEMORY. Op de volgende pagina vind je kaartjes met verschillende woorden. Twee 

woorden zijn telkens synoniemen van elkaar. Zorg dat je deze kaartjes vindt. 

Knip de kaartjes hieronder uit of gebruik memoblaadjes en schrijf daar zelf woorden op. Leg 

ze omgekeerd op tafel en draai er telkens 2 om. Zijn het synoniemen, dan mag je ze houden 

en mag je nog een keer. Zijn het geen synoniemen, dan is de ander aan de beurt. Degene 

met de meeste kaartjes wint! 

Wil je de kaartjes netjes houden, dan kun je ze ook nog plastificeren. 

 

Je vindt in dit e-book een synoniemen-memory voor groep 5/6 en voor groep 7/8. 
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Oefening: Synoniemen memory groep 5/6 
 

 
bang 

 

 
angstig 

 
ingang 

 

 
entree 

 
snel 

 

 
vlot 

 
krijgen 

 

 
ontvangen 

 
vooral 

 

 
met name 

 
wijk 

 

 
buurt 

 
vertellen 

 

 
mededelen 

 
zelden 

 

 
bijna nooit 

 
voortaan 

 

 
in het vervolg 

 
gauw 

 

 
rap 

 
vraag 

 

 
verzoek 

 
vinden 

 

 
ontdekken 

 
spreken 

 

 
praten 
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Oefening: Synoniemen memory groep 7/8 
 

 
stoelen 

 

 
zetels 

 
oorsprong 

 

 
afkomst 

 
bezorgen 

 

 
afleveren 

 
favoriet 

 

 
lieveling 

 
besparen 

 

 
bezuinigen 

 
sparen 

 

 
verzamelen 

 
zwanger 

 

 
in verwachting 

 
aanspoelen 

 

 
stranden 

 
beloven 

 

 
toezeggen 

 
schoen 

 

 
schoeisel 

 
gepast 

 

 
geschikt 

 
boeiend 

 

 
interessant 

 
handveger 

 

 
stoffer 
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Een verwijswoord is een woord dat verwijst naar een ander woord of naar een woordgroep 

of soms naar een hele zin. Meestal verwijst het verwijswoord naar iets wat eerder in de zin 

of tekst staat. Maar het komt ook wel eens voor dat eerst het verwijswoord komt en daarna 

pas waar het naar verwijst. 

 

Verwijswoorden worden gebruikt om de tekst beter leesbaar te maken. Kijk maar eens naar 

het verhaaltje hieronder: 

Een man met een rode jas en zwarte hoed stapt in een blauwe snelle auto en gaat 

boodschappen doen. De man met een rode jas en zwarte hoed rijdt met zijn blauwe snelle 

auto naar de supermarkt. Bij de supermarkt parkeert de man met de rode jas en zwarte 

hoed de blauwe snelle auto op de parkeerplaats. De man met de rode jas en zwarte hoed 

pakt twee gele uitvouwbare boodschappenkratjes uit de blauwe snelle auto. De man met de 

rode jas en zwarte hoed legt de twee gele uitvouwbare boodschappenkratjes in de 

winkelwagen en gaat de supermarkt binnen. 

In de supermarkt gaat de man met de rode jas en zwarte hoed op zoek naar de 

boodschappen op zijn lijstje. Als de man met de rode jas en zwarte hoed de boodschappen 

van zijn lijstje gevonden heeft, legt de man met de rode jas en zwarte hoed de 

boodschappen van zijn lijstje in de twee gele uitvouwbare boodschappenkratjes. Wanneer 

de man met de rode jas en de zwarte hoed alles heeft, gaat de man met de rode jas en de 

zwarte hoed naar de kassa. Bij de kassa betaalt de man met de rode jas en zwarte hoed de 

boodschappen van zijn lijstje. Dan gaat de man met de rode jas en zwarte hoed naar zijn 

blauwe snelle auto. De man met de rode jas en zwarte hoed zet de twee gele uitvouwbare 

boodschappenkratjes in de bagageruimte van zijn blauwe snelle auto. De man met de rode 

jas en zwarte hoed stapt in de blauwe snelle auto en rijdt weg. 

 
Pff, niet echt een fijne en makkelijke tekst om te lezen! 
Dat komt door het vele herhalen van de man met de rode jas en zwarte hoed, de blauwe 
snelle auto en de gele uitvouwbare boodschappenkratjes.| 
 
Dat kan anders en daar gebruik je verwijswoorden voor. Je hebt woorden die verwijzen naar 
een persoon (hij, zij, jullie, ...), woorden die verwijzen naar van wie iets is (hem, haar, zijn, 
...), woorden die verwijzen naar een plaats (er, daar, ...), woorden die iets aanwijzen (die, 
dat, deze, dit, …). 
 

Wil je kind een tekst goed begrijpen, dan is het belangrijk dat het verwijswoorden herkent in 

een tekst en kan aangeven waar de woorden naar verwijzen. 

 

 

Hierna volgt een oefening waarmee je kunt oefenen met de verwijswoorden.  
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Oefening verwijswoorden – het verhaal van Roodkapje 
Hieronder het verhaal van Roodkapje. In de tekst zijn verwijswoorden vetgedrukt 

aangegeven. De bedoeling is dat je bij elk verwijswoord aangeeft waar het naar verwijst. De 

antwoorden vind je na de tekst. 
 

Er was eens een meisje dat Roodkapje heette, omdat ze altijd een mooi rood mutsje droeg. 

Op een dag riep haar moeder Roodkapje bij zich. Zij gaf haar een mandje met daarin een fles 

wijn en koekjes. “Grootmoeder is een beetje ziek, zei moeder. Wil jij dit mandje naar haar 

brengen?” 

Dat wilde Roodkapje wel. “Maar je moet wel op het pad blijven, Roodkapje”, zei haar 

moeder. “Ja hoor, dat beloof ik.” En daar ging Roodkapje, op weg naar haar grootmoeder. 

ze = 

zij = 

daarin =  

haar = 

dat = 

 

 

Onderweg kwam Roodkapje een wolf tegen. “Dag meisje, waar ga je naar toe?”, vroeg hij. 

“Ik ga naar grootmoeder, ze is ziek en ik heb een mandje vol lekkers voor haar.” “Dat is 

aardig van je, daar zal ze blij mee zijn. Zie je die bloemen daar? Die zal ze vast ook heel mooi 

vinden!” 

“De bloemen staan te ver, ik moet eigenlijk op het pad blijven”, zei Roodkapje. Maar 

misschien dat ik er toch even naartoe kan lopen, er kan toch niets gebeuren, dacht ze er 

meteen achteraan. 

hij = 

ze = 

daarmee =    

ze =  

 

 

Roodkapje verliet even het pad om de bloemen te plukken. De wolf greep zijn kans en rende 

naar het huisje van grootmoeder. Hij klopte op de deur. “Wie is daar?”, vroeg grootmoeder. 

“Ik ben het, Roodkapje, ik heb iets lekkers voor u meegenomen”, zei hij met hoge stem. 

“Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf open”. De wolf trok aan het touwtje, 

sprong naar binnen en at grootmoeder in een grote hap op. Snel trok hij haar jurk aan, zette 

haar slaapmuts op en ging in bed liggen om te wachten op Roodkapje. 

dan =  

haar =   
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Roodkapje had de bloemetjes in haar mandje gedaan en liep snel naar het huisje van 

grootmoeder. Ze klopte op de deur. “Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf 

open”, zei de wolf met verdraaide stem. Voorzichtig deed Roodkapje de deur open en liep 

naar het bed van grootmoeder. 

Ze schrok een beetje toen ze bij het bed kwam. “Maar grootmoeder, wat hebt u grote oren.” 

“Daarmee kan ik je beter horen.” “En grootmoeder, u heeft ook zo’n grote ogen.” “Daar kan 

ik je beter mee zien.” “Maar grootmoeder, wat heeft u ook een grote mond”, zei Roodkapje. 

“Daar kan ik je beter mee opeten!” En de wolf sprong uit bed en at ook Roodkapje in één 

hap op. 

ze =  

u =  

je =  

 

 

Tevreden over zijn volle maag, klom hij weer terug in het bed. Hij was moe geworden van al 

dat eten en viel al snel in slaap. Hij snurkte zo hard dat het huisje van grootmoeder ervan 

stond te trillen. Ondertussen liep de jager langs het huisje en hij hoorde het gesnurk. Jeetje, 

die grootmoeder, die snurkt wel heel hard, dacht de jager. Hij besloot om even te gaan 

kijken bij haar. 

ervan =  

haar =  

 

 

Toen hij binnenkwam, zag hij meteen dat het niet grootmoeder was maar de wolf die in bed 

lag te snurken. Hij zal haar toch niet hebben opgegeten, dacht hij. 

De jager pakte snel een mes en sneed daarmee de buik van de wolf open. En toen sprongen 

Roodkapje en grootmoeder eruit. “Dank je wel, jager, je hebt ons gered”, zei grootmoeder. 

Snel vulden ze de buik van de wolf met stenen. Toen hij wakker werd, had hij zo’n buikpijn. 

Hij stond snel op, maar zijn buik was zo zwaar, dat hij meteen op grond viel. Hij was dood. 

Grootmoeder en de jager dronken de wijn uit het mandje van Roodkapje en met drieën aten 

ze de koekjes op. En Roodkapje nam zich voor om nooit meer van het pad af te gaan!  

hij = 

daarmee =  

ze =  

hij =   
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de antwoorden  
ze = Roodkapje 

zij = moeder van Roodkapje 

daarin = in het mandje 

haar = grootmoeder 

dat = dat ze op het pad zal blijven 

 

 

hij = wolf 

ze = grootmoeder 

daarmee = het mandje vol lekkers 

ze = Roodkapje 

 

 

dan = als je aan het touwtje trekt 

haar = van grootmoeder 

 

 

ze = Roodkapje 

u = grootmoeder 

je = Roodkapje 

 

 

ervan = van het snurken 

haar = grootmoeder 

 

hij = jager 

daarmee = met het mes 

ze = jager, grootmoeder, Roodkapje 

hij = wolf  
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Een signaalwoord is een woord in een tekst dat aangeeft wat de zinnen of alinea´s met 

elkaar te maken hebben, dus wat het verband is. De woorden geven je eigenlijk een signaal 

of een teken. Wanneer je kind signaalwoorden herkent in een tekst, dan kan het de tekst  

ook beter begrijpen. 

 

Hieronder een paar voorbeelden: 

 

Sep houdt van hockey, voetbal en hardlopen. 

Het woord en laat zien dat je te maken hebt met een opsomming. 

 

Jan had zijn gymspullen klaargelegd, maar is ze toch vergeten. 

Het woord maar laat zien dat je te maken hebt met een tegenstelling. 

 

Om 12 uur gaat het regenen, dus ik loop maar snel naar huis. 

Het woord dus laat zien dat je te maken hebt met een conclusie. 

 

Sofie kan mooi tekenen, evenals haar zusje. 

Het woord evenals laat zien dat je te maken hebt met een vergelijking. 

 

Ik ruim eerst de woonkamer en keuken op en daarna poets ik de badkamer. 

De woorden eerst en daarna laten zien dat je te maken hebt met tijd / volgorde. 

 

 

 

 

Het kwartet op de volgende pagina’s helpt je kind om de signaalwoorden op een leuke 

manier te oefenen, zodat de signaalwoorden sneller herkend worden. En dat zorgt er weer 

voor dat je kind een tekst beter kan begrijpen. 

Je kunt de kaartjes na het uitknippen plastificeren, dan blijven ze langer mooi.   
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Oefening - signaalwoorden kwartet 
 
 

  Voorbeelden Voorbeelden 

Voorbeelden Voorbeelden 

• bijvoorbeeld 

• zoals 

• zo 

• ter illustratie 

• bijvoorbeeld 

• zoals 

• zo 

• ter illustratie 

• bijvoorbeeld 

• zoals 

• zo 

• ter illustratie 

• bijvoorbeeld 

• zoals 

• zo 

• ter illustratie 
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Opsomming Opsomming 

Opsomming Opsomming 

• en 

• of 

• verder 

• daarnaast 

• en 

• of 

• verder 

• daarnaast 

• en 

• of 

• verder 

• daarnaast 

• en 

• of 

• verder 

• daarnaast 
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Tegenstelling Tegenstelling 

Tegenstelling Tegenstelling 

• maar 

• echter 

• hoewel 

• toch 

• maar 

• echter 

• hoewel 

• toch 

• maar 

• echter 

• hoewel 

• toch 

• maar 

• echter 

• hoewel 

• toch 

http://www.leerrijktrainingencoaching.nl/
mailto:linda@leerrijktrainingencoaching.nl


 
 

 
LeerRijk Training en Coaching | www.leerrijktrainingencoaching.nl | linda@leerrijktrainingencoaching.nl 
  
 

 

Oefening – signaalwoorden kwartet       31 
 
  

Vergelijkingen Vergelijkingen 

Vergelijkingen Vergelijkingen 

• zoals 

• evenals 

• vergeleken 

met 

• net als 

• zoals 

• evenals 

• vergeleken 

met 

• net als 

• zoals 

• evenals 

• vergeleken 

met 

• net als 

• zoals 

• evenals 

• vergeleken 

met 

• net als 

http://www.leerrijktrainingencoaching.nl/
mailto:linda@leerrijktrainingencoaching.nl


 
 

 
LeerRijk Training en Coaching | www.leerrijktrainingencoaching.nl | linda@leerrijktrainingencoaching.nl 
  
 

 

Oefening - signaalwoorden kwartet       32 
 
  

Conclusie Conclusie 

Conclusie Conclusie 

• kortom 

• dus 

• al met al 

• samengevat 

• kortom 

• dus 

• al met al 

• samengevat 

• kortom 

• dus 

• al met al 

• samengevat 

• kortom 

• dus 

• al met al 

• samengevat 
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Tijd Tijd 

Tijd Tijd 

• plotseling 

• daarna 

• toen 

• voordat 

• plotseling 

• daarna 

• toen 

• voordat 

• plotseling 

• daarna 

• toen 

• voordat 

• plotseling 

• daarna 

• toen 

• voordat 
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Voorwaarde Voorwaarde 

Voorwaarde Voorwaarde 

• als 

• indien 

• tenzij 

• mits 

• als 

• indien 

• tenzij 

• mits 

• als 

• indien 

• tenzij 

• mits 

• als 

• indien 

• tenzij 

• mits 
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Argument Argument 

Argument Argument 

• want 

• daarom 

• vanwege 

• immers 

• want 

• daarom 

• vanwege 

• immers 

• want 

• daarom 

• vanwege 

• immers 

• want 

• daarom 

• vanwege 

• immers 
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Signaalwoorden -kwartet 
 
 

 

  

Oorzaak / 

gevolg 

• door 

• doordat 

• waardoor 

• te danken 

aan 

Oorzaak / 

gevolg 

Oorzaak / 

gevolg 

Oorzaak / 

gevolg 

• door 

• doordat 

• waardoor 

• te danken 

aan 

• door 

• doordat 

• waardoor 

• te danken 

aan 

• door 

• doordat 

• waardoor 

• te danken 

aan 
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Dit is het einde van het e-book Eerste Hulp bij Begrijpend Lezen. Ik ben benieuwd wat je er 

van vindt: ben je meer te weten gekomen over begrijpend lezen en ben je met je kind aan de 

slag gegaan met de oefeningen?  

 

Heb je naar aanleiding van deze tips en/of het oefenen nog vragen of opmerkingen? Of denk 

je dat je kind nog wel wat extra hulp kan gebruiken? Neem dan contact met me op. Ik denk 

altijd graag met je mee. Je kunt me bereiken via mail op linda@leerrijktrainingencoaching.nl 

of op 0683921993.  

 

Het is ook mogelijk om een kennismakingsgesprek te plannen. Zo’n kennismakingsgesprek is 

ALTIJD GRATIS en VRIJBLIJVEND. Je kunt dit gesprek als je wilt meteen inplannen in mijn 

agenda via https://leerrijktrainingencoaching.nl/contact-linda-van-rijen-leerrijk/ 

 

Hartelijke groet, 

Linda van Rijen 

LeerRijk Training en Coaching 
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