
 

Begrijpend Lezen – Alle Teksten de Baas  

Tekstsoorten 

 

Uitleg 

Verzamel verschillende soorten teksten. Kijk in onderstaand schema voor 

voorbeelden. Laat de kinderen meezoeken. (tip: maak een afvinklijst van de 

verschillende teksten. Is er een gevonden, mogen de kinderen het afvinken.) 

Maak een grote bak waar alle teksten in worden bewaard. Als je er genoeg 

hebt, kun je beginnen. Er zijn verschillende mogelijkheden om hiermee aan de 

slag te gaan: 

1. Schema 

Bekijk de teksten en beoordeel welke soort tekst het is. Schrijf dit in het 

schema. (Let op: Soms kan een tekst verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld 

amuserend en informatief tegelijk.) Schrijf bij de kenmerken hoe je kan zien 

welke tekstsoort het is. Daarna schrijf je op wat de bedoeling van de schrijver 

is. 

2. Bewegend leren 

Knip de blauwe tekstsoortkaartjes los. Hang ze goed zichtbaar op in het lokaal 

of leg ze verspreid neer op tafel. Pak een tekst en leg deze bij de goede 

tekstsoort neer. Soms kan een tekst meer doelen hebben. Leg hem dan bij het 

hoofddoel neer. 

3. Quiz 

Geef elk groepje een setje blauwe tekstsoortkaartjes. Laat een tekst zien aan 

de klas. De kinderen overleggen met elkaar welke tekstsoort of tekstsoorten 

het is/zijn en houden de goede kaartjes omhoog.  

4. Mini Loco met tekstsoorten  

Deze is te vinden op de website van Alle Teksten de Baas onder het kopje 

Blogs. www.alletekstendebaas.nl 

 

Veel plezier!  

http://www.alletekstendebaas.nl/


 

 

Soort tekst Bedoeling schrijver Voorbeelden 

Amuserende tekst Iets mooi maken,  
iets spannend maken,  
iets leuk maken, amuseren 
ontspanning bieden, 
ontroeren, doen lachen, 
doen nadenken 

Leesboek, verhaal, toneelstuk 
Sprookje, fabel, gedicht 
Stripboeken, strips in de krant 
of in een tijdschrift 

Informatieve tekst Informatie geven 
Uitleg geven 
Om iets te leren 

Boek over dieren, beroepen, 
klimaat, krant/nieuwsbericht 
pictogram, woordenboek, 
encyclopedie, openingstijden, 
schema, tabel, reglement, 
tijdschrift, nieuwsbrief, 
geboortekaartje, recensie 

Overtuigende tekst overtuigen 
aanzetten tot kopen of  
om iets te doen 

Reclame, uitnodiging 
Brief, advertentie, folder, 
oproep, catalogus 

Activerende Vertellen dat je iets 
moet/kunt gaan doen of 
kopen 

Oproep, reclame 

Instructieve tekst Vertelt je hoe je iets moet 
aanpakken  

Instructie, Spelregels, recept 
Stappenplan, handleiding 
gebruiksaanwijzing 
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