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Begrijpend lezen “Typisch Nederlands”  

 

Tekstsoorten 

Er zijn allerlei soorten teksten. In deze opdracht behandelen we er vier: 

1. Verhalend: Dit is een tekst, die geschreven is ter ontspanning.  

2. Informatief: Dit is een tekst, die geschreven is om je iets te leren. De schrijver 

verwacht dat zijn lezers nieuwe dingen leren, die ze eerst nog niet wisten. 

3. Instructief: Dit is een tekst, die geschreven is om je te leren hoe je iets moet doen. 

Bijvoorbeeld om iets in elkaar te zetten, of een gerecht te maken. 

4. Overredend: Dit is een tekst, die geschreven is om je van mening te laten veranderen 

over iets. Of om je iets te laten kopen. 

Je moet het stukje tekst eerst lezen om er achter te komen wat de schrijver met het stukje 

wilde. 

 

Opdracht 1 

Hieronder staan 4 stukjes tekst. Lees ze alle vier door en schrijf erbij welke tekstsoort het is. 

1. Tekstsoort: _______________________ 

 

Wentelteefjes 
 

Ingrediënten 

 1 ei  

 2 zakjes vanillesuiker  

 1 tl gemalen kaneel  

 250 ml melk  

 8 sneetjes casino wit  

 40 g boter  

 

Bereiden 

 Klop het ei, de vanillesuiker, kaneel en melk los in een diep bord. 

 Snijd de korstjes van het brood. Wentel de sneetjes brood 1 voor 1 door het eimengsel 

en stapel ze op een bord. Schenk de rest van het eimengsel over de broodstapel. Laat 

intrekken. 

 Verhit de helft van de boter in een ruime koekenpan en bak de helft van de 

wentelteefjes in 5 min. goudbruin. Keer halverwege. Neem ze uit de pan, verhit de rest 

van de boter en bak de rest van de wentelteefjes goudbruin. 
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2. Tekstsoort _______________________ 

 

 
Bron: www.reclamewereld.blog.nl 
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3. Tekstsoort _______________________ 

 

Een kroontje voor prinsje Alexander 

 

Het kleine prinsje Alexander 

Ziet dat de koningin heel moe is 

En dat ze net als heel veel mensen 

Aan wat leuke dingen toe is 

 

Daarom vraagt hij aan zijn moeder 

Zeg zal ik nu gaan proberen 

Zodat jij wat uit kunt rusten 

Om ons landje te regeren? 
Bron: Marianne Busser & Ron Schröder (2013) Een kroontje voor prinsje Alexander, Uitgeverij Unieboek | Het spectrum, Houten 

 

4. Tekstsoort _______________________ 

 

Koning 

Koning is na keizer de hoogste vorstelijke titel. Met deze titel wordt het (mannelijk) 

staatshoofd van een koninkrijk aangeduid. Het vrouwelijke woord is koningin.  

In Nederland bestaat de titel sinds 1806 toen Lodewijk Napoleon werd aangesteld als 

koning van het koninkrijk Holland (1806-1810).  

Nederland werd van 1890 tot 30 april 2013 onafgebroken geregeerd door een koningin, 

aangezien de opeenvolgende wettelijke erfgenamen geen mannelijke opvolgers hadden. 

Prinses Catherina-Amalia zal koning Willem-Alexander opvolgen, ook als de koning nog een 

zoon krijgt. 
Bron: Wikipedia 
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Lay-out 

Lay-out betekent hoe een tekst op papier staat. 

Tijdens de nieuwsbegrip lessen besteden wij altijd aandacht aan de volgende onderdelen: 

1. Titel 

2. Kopjes 

3. Alinea’s 

4. Illustraties 

5. Schrijver 

 

Opdracht 2 

Zet de nummers 1 tot en met 5 uit de opsomming in het onderstaande krantenbericht. Komt 

alles in het bericht voor? 

Wat mis je?_______________________________________________________________ 

 

Prinses Beatrix viert 77e verjaardag 
Door: redactie  
31-1-15 - 08:19   
bron: ANP 

  
© ANP. 

Prinses Beatrix viert vandaag haar 77e verjaardag. Waarschijnlijk wordt de dag in huiselijke 

kring gevierd.  

De voormalige koningin woont tegenwoordig op Kasteel Drakensteyn. Daar ging ze weer 

wonen na haar troonsafstand in april 2013. Voordat ze naar Den Haag verhuisde, woonde 

ze daar ook al met haar gezin. 

 

Toen Beatrix nog koningin was, woonde ze in Huis ten Bosch. Dat paleis in Den Haag wordt 

nu gerenoveerd omdat koning Willem-Alexander en koningin Máxima er met hun kinderen 

gaan wonen. 
Bron: AD.nl 
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Opdracht 3 

Schrijf zelf een krantenbericht bij onderstaande foto. Lukt het je om zoveel 

mogelijk lay-out onderdelen in je stukje terug te laten komen? Je mag dit stukje op de 

computer maken. 

 

 
Bron: CC BY 2.0, Floris Looijesteijn 

 
 


