
Nederlands 

 

Leesvaardigheid 

• Leer de belangrijkste begrippen uit je methodeboek. Dit is afhankelijk van je niveau en 

leerjaar, maar denk aan zaken zoals: onderwerp, hoofdgedachte, tekstverbanden, 

signaalwoorden, tekstdoelen, structuren. 

• Oriënteer je eerst op een tekst voordat je gaat lezen. Wat valt op? Waar zal de tekst over 

gaan? 

• Probeer de betekenis van moeilijke woorden uit de context te halen. 

• Bij open vragen: Bedenk voor je antwoord geeft in steekwoorden wat je wil zeggen. Zo zorg 

je ervoor dat je niet afdwaalt. 

• Bij meerkeuzevragen: bekijk goed wat het verschil is tussen de keuzes die veel op elkaar 

lijken. 

 

Moeilijke woorden  

• Als je in een tekst een moeilijk woord tegenkomt, kun je dat natuurlijk in een woordenboek 

opzoeken. Maar je kunt ook eerst kijken of er in de rest van de zin of alinea iets staat wat jou 

helpt om het woord te begrijpen. Soms staat er bijvoorbeeld een synoniem, een ander 

woord dat hetzelfde betekent (bijvoorbeeld: 'woordenboek' is hetzelfde als 'lexicon'). 

 

Woordenschat 

• Gebruik je woordraadstrategieën om de betekenis van een woord te zoeken. Gebruik pas als 

laatste redmiddel een (online) woordenboek. 

• Bij oefeningen: Schrijf de betekenis van moeilijke woorden in je eigen, begrijpelijke woorden 

op. Dit helpt je bij het onthouden van de betekenis. 

• Bij het leren: Zoek op hoe het woord in een zin wordt gebruikt. Typ het woord bijvoorbeeld 

in bij Google Nieuws. Zo vind je nieuwsberichten waarin het woord gebruikt is.  

• Maak zelf ook zinnen met het moeilijke woord en laat zinnen controleren. Heb je het woord 

goed gebruikt? 

 

Waar vind ik een fijn leesboek? 

• De bibliotheek heeft een speciale website voor leerlingen, met tips voor boeken die bij jou 

passen. Ook luisterboeken!  

 

Spelling/formuleren: 

• Regels goed bestuderen! 



• Herhaal de regels in je eigen woorden. Verdeel ze over twee kolommen. Een met regels die 

je logisch vindt (die hoef je dan niet te leren) en een met regels die je niet logisch vindt. Die 

leer je wel. 

• Maak oefeningen. Leg bij de eerste opdrachten die je maakt uit welke regel van toepassing is. 

Schrijf dit ook in je schrift. Kijk na (of laat nakijken) en bepaal of je verder gaat met het 

uitleggen van de regels of dat je alleen nog het antwoord opschrijft. 

• Zorg dat je nooit gokt. Begrijp je de theorie niet, zoek dan extra uitleg. Via docent, 

medeleerling, Cambiumned.nl of de instructiefilmpjes van Arnoud Kuijpers op YouTube. 

• Voor onderbouw havo/vwo geldt: Blijf werkwoordspelling herhalen. Dit komt bijna bij iedere 

toets terug. Een goede werkwoordspeller heeft dus bij iedere toets profijt van deze 

vaardigheid. 

 

Woordsoorten grammatica 

• Verdeel de woordsoorten zoveel mogelijk in hoofdgroepen (werkwoorden, telwoorden, 

voornaamwoorden etc.).  

• Zo wordt het systeem wat logischer én weet je in ieder geval in welke hoek je moet zoeken 

als je een woord niet kunt benoemen. 

• Breng in kaart wat je wel en niet kan. Check of je ook echt kan wat je denkt te kunnen. 

• Oefen de woordgroepen die je niet kent. Oefeningen vind je op Cambiumned.nl en 

jufmelis.nl. 

 

Zinsontleding grammatica  

• Breng in kaart wat je wel en niet kan. 

• Check of je ook echt kan wat je denkt te kunnen. Vb: denk je dat je pv en onderwerp altijd 

goed uit een zin haalt? Ga naar Cambiumned.nl en maak een paar oefeningen om dit te 

checken. 

• Maak veel oefenzinnen. 

• Verdeel je zinnen altijd in zinsdelen. Werk gestructureerd. Begin het ontleden van een zin 

altijd met de pv en doorloop het stappenplan van daaruit. 


