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Reading is something that you do
automatically. Sometimes you don’t even
realise you’re reading; checking your
Facebook account, going through your
mail, following instructions to bake a cake,
checking a review on a new game ... it all
includes reading.
By training yourself in reading you can
become a better reader, so let’s get going!
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This Is What You Will Do
You will read all kinds of different texts (brochures, ads,
information leaflets, reviews, etc.) and learn to recognize
the structure of these texts. You will also learn that every
type of texts has its own purpose for reading.

This Is What You Will Need
You need:
- a dictionary;
- reading strategies.

This Is What You Will Learn
You will:
- learn to recognize the structure of a text;
- learn signal words and how to use them;
- learn to apply the reading strategies.

ERK
Je werkt in deze module aan het onderdeel Lezen op A2 en B1 niveau.
Je kunt:
- een eenvoudige brief of e-mail begrijpen;
- eenvoudige advertenties begrijpen;
- informatie vinden en begrijpen in verschillende bronnen;
- belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen;
- de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift, krant of
op een website;
- helder geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen.
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A

Reading in Short
Start Here!
Voordat je aan de slag gaat met deze module ...
Bij het schrijven van deze module hebben we gekeken naar de manier van vragen
stellen op het eindexamen. Om je alvast aan die manier van vragen stellen te laten
wennen, hebben we de vragen in deze module en in de module Reading 2 die je
volgend jaar krijgt, afgestemd op dat eindexamen.
Aan het eind van elk onderdeel (A, B, C, D) vind je een opgave waarin je gevraagd
wordt wat je hebt geleerd. Deze ‘can-do-statements’ geven je een overzicht van
wat je moet weten. Ze laten je ook zien waar je nog extra aan moet werken.
Achter in de module vind je een woordenlijst. Een speciaal onderdeel daarvan
vormen de examenwoorden en examenzinnen. Kijk daar goed naar, want het zijn
woorden en zinnen die veel gebruikt worden in het examen.
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Just Imagine
Look at Lego Ads. Answer the following questions in Dutch.
Wat zie je in de schaduw van advertentie 1?


2

Wat zie je in de schaduw van advertentie 2?


3

Welke Engelse woorden staan in de linker advertentie en wat betekenen ze?


4

Welke uitspraak klopt het meest bij deze advertentie?
A Met legosteentjes geven ouders hun kinderen veilig speelgoed.
B Met legosteentjes stimuleren ouders de creativiteit en fantasie van kinderen.
C Met legosteentjes kunnen kinderen van alles bouwen.
Uitspraak

Lego Ads
1

2

JUST IMAGINE...
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Finding Answers
Read Wikipedia and How to .... First read The Purpose of a Text.
Then answer the questions in Dutch.
Over welk onderwerp gaat Wikipedia?


2

Wat lees je in de eerste alinea over dit onderwerp?


3

Wat is het tekstdoel van Wikipedia?
Het tekstdoel is 

4

.

Waarover gaat How to ...?


5

Wat is het tekstdoel van How to ...?
Het tekstdoel is 

6

.

Kijk nog eens terug naar Lego Ads. Wat is het doel van deze advertentie?
Het doel van de legoadvertentie is mensen 

.

Wikipedia
James Bond
The James Bond series focuses on a fictional British Secret Service agent created
in 1953 by writer Ian Fleming, who featured him in twelve novels and two short
story collections.
Since Fleming’s death in 1964, eight other authors have written authorised Bond
novels or novelizations. The latest novel was Trigger Mortis by Anthony Horowitz,
published in September 2015. Additionally Kate Westbrook wrote three novels
based on the diaries of a recurring series character, Moneypenny.

How to ...
Baking a Carrot Cake
Ingredients: 1 cup of flour, half a cup of baking powder, tiny bit of cinnamon, half a
teaspoon of salt, 2 eggs, one teaspoon sugar, a pineapple, half a cup of chopped
walnuts and half a cup of chopped carrots.
Preheat oven to 180ºC.
- Mix all the ingredients together except the carrots, pineapple and walnuts.
- Once these ingredients are combined, fold in the remaining ingredients.
- Pour mixture into a lined loaf tin and bake for 45 - 50 minutes.
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The Purpose of a Text
Met iedere tekst heeft een schrijver een bedoeling (a purpose). Hij of zij wil de lezer bijvoorbeeld informatie geven,
iets uitleggen of iets laten doen.
Als je een tekst leest, kijk je eerst wat het doel van de tekst is. Je zoekt eerst het tekstdoel, omdat:
-	je dan de tekst beter begrijpt. Je begrijpt ook hoe de tekst opgebouwd is. Als je weet dat het doel van een
tekst overtuigen is, dan weet je dat in die tekst een mening en argumenten voorkomen. Je kunt dan gerichter
zoeken in de tekst naar die informatie.
-	je het tekstdoel nodig hebt om een tekst kritisch te lezen en te beoordelen. Vraag jezelf af: ‘Welk belang heeft
de schrijver bij deze tekst?’ en ‘Is de schrijver een deskundige of doet hij alsof?’ Als de schrijver er zelf belang
bij heeft, is de tekst soms minder betrouwbaar.
In onderstaand schema zie je welke tekstdoelen er zijn, wat de bedoeling van de schrijver met dat tekstdoel is en
welke tekstsoorten bij de tekstdoelen horen.
Tekstdoel

Uitleg

Voorbeeldtekst

informeren

De schrijver wil de lezer informatie
geven.

een nieuwsbericht, een informatieve folder, een
achtergrondartikel

amuseren

De schrijver wil de lezer vermaken.

een mop, een felicitatiekaart, een leesboek, een strip,
een kort verhaal, kort bericht op ansichtkaart

activeren

De schrijver wil dat de lezer iets doet. een advertentie, kort bericht met uitnodiging,
een reclamefolder, een handtekeningenactie

overtuigen

De schrijver wil dat de lezer het met
hem eens is / wordt.

een ingezonden brief, een politieke folder, een recensie

instructie geven /
instrueren

De schrijver legt uit hoe de lezer iets
moet doen.

een gebruiksaanwijzing, een handleiding, een recept

3
1

The Purpose of a Text
Read The Purpose of a Text.
Schrijf de vijf tekstdoelen op. De vijf tekstdoelen zijn 


2

.

Waarom wil je het doel van een tekst eerst bepalen? Schrijf beide redenen op.



3

Zet achter de volgende beschrijvingen van teksten wat het tekstdoel is:
In deze tekst vertelt de schrijver zijn mening over een film die hij gezien heeft.
Hij geeft argumenten waarom hij de film wel/niet leuk vond.


In dit verzonnen verhaal volg je de gebeurtenissen van een jong meisje en haar paard.


Voordat je dit spel kunt spelen, lees je de handleiding door.
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The Weather Forecast
Read the text UK Weather Forecast for the Next 5 Days and answer the questions in
Dutch. Use The Purpose of a Text.
Bekijk de tekst vlot en schrijf op wat het onderwerp is van de tekst.


2

Wat is het doel van deze tekst?


3

Wat betekent ‘weather forecast’?


4

In welk deel van het land zal het weer opklaren en droger worden?


5

Wat betekent het woord ‘showers’ in de zin ‘showers further north’?


6

Beschrijf het weer in het zuiden van het land op dinsdag.


7

Beschrijf het weer in het noorden van het land op dinsdag.



8

Beschrijf de voorspelling voor dinsdagavond.



9

Welk deel van het land krijgt regen op woensdag?


10

Wanneer valt dan die regen precies?


11

In welk deel van het land moet je donderdag zijn als je niet nat wilt worden?



UK Weather Forecast for the Next 5 Days
Turning drier and brighter in the south. Showers further
north.
Today, Tuesday
Cloudy start for most southern parts, with some showery
rain moving eastwards. Drier, sunnier and pleasantly
warm this afternoon. Windy across central and northern
areas, with sunny spells and scattered showers, these
heaviest and most frequent in the cooler northwest.
Tonight
A few showers persisting in the northeast, where it will
be breezy. Elsewhere lengthy clear periods mean it will
turn chilly with ground frost and isolated air frost for
some.

Wednesday
A good deal of dry and bright weather for many, with
sunny periods, before rain pushes into the far southwest
after dark. It will feel pleasantly warm in the sunshine.
Outlook for Thursday to Saturday
Wet and windy in the south on Thursday, but drier and
brighter further north. Occasional rain spreading into the
northwest on Friday, clearing south-eastwards through
Saturday. Overnight frosts still possible.
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