
Kenmerken van teksten herkennen (vraag 1a) 
Verschillende tekstsoorten onderscheiden (vraag 1b)

Soorten teksten

Er bestaan verschillende soorten teksten. 
De soorten teksten hebben kenmerken waaraan je ze kunt herkennen.

Een krantenartikel vertelt feiten. Het is de bedoeling om ons te 
informeren. De informatie in een krantenartikel is dan ook voluit 
geschreven. Er kan een foto of passende tekening bij staan, maar het 
hoeft niet. De lay-out is niet zo belangrijk. Krantenartikels hebben vaak 
dezelfde lay-out.

Een verslag is een tekst waarin staat wat er gebeurd is. Dat kunnen 
feiten zijn, maar de schrijver kan ook zijn/haar mening geven. De 
tekst is voluit geschreven. De lay-out is niet zo belangrijk. Er kan een 
passende tekening bij staan, maar het hoeft niet. 

Een reclametekst is een tekst die je wil overtuigen om iets te kopen 
of te doen. De schrijver van een reclametekst gaat je aanspreken. 
Aan de lay-out van een reclametekst wordt veel aandacht besteed. 
Ook worden er veel foto’s of tekeningen gebruikt. De tekst is beknopt. 
Er wordt vaak gewerkt met een slogan en een paar woorden. Soms 
wordt er iets overdreven in een reclametekst. Dikwijls worden er veel 
bijvoeglijke naamwoorden gebruikt.

Naam : 1 Datum: _______________ Nr. 30
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Tekst 1

Ik vond het heel leuk op de splash met 
Sophie en Mathieu. Ik durfde eerst niet 
op de snelle rups en dan wel.
Er waren zo veel kindjes dat ik ze niet 
heb kunnen tellen. Ik vond het een 
fijne groep. De trein zat boemvol, maar 
ik vond het een leuk plaatsje.
Ik vond het leuk dat Henri en 
Josephine mee waren. De groten 
hebben goed voor ons gezorgd en we 
hebben veel gelachen. Ik vond het een 
leuke dag! 
Ik ben het meest op de splash geweest. Gelukkig heeft het niet veel geregend. 
Ik vond het leuk dat Sophie mee was. Ik ben ook veel op het schip geweest. Het 
bos van Plop vond ik het mooist.

Bedankt voor de mooie dag!

Lara Bogaert
Bron: http://home.scarlet.be/alexanderwullaert/verslaguitstapplopsaland.htm)

Tekst 2 

Dood na hamburger
In Frankrijk is een 14-jarige jongen, Benjamin Orset, 

gestorven na een bezoekje aan de Quick.
Hij werd vergiftigd door een hamburger die hij er at.

De baas van het hamburger-
restaurant wordt aangeklaagd. 
In de hamburger van Benjamin 
zaten stafylokokken. Dat zijn een 
soort bacteriën. Die werden ook 
teruggevonden in het restaurant. 

Dat betekent dat er niet voldoende hygiëne was. Benjamin had twee grote 
hamburgers gegeten. Hij vond wel dat ze vreemd smaakten. ‘s Nachts moest hij 
overgeven. De volgende morgen is hij gestorven. Quick zegt dat ze nog beter 
gaan letten op de hygiëne.

Bron: http://issuu.com

Naam : 1 Datum: _______________ Nr. 30
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Tekst 3 

Onderstreep wat juist is.

Tekst 1 is een krantenartikel / verslag / reclametekst.

Tekst 2 is een krantenartikel / verslag / reclametekst.

Tekst 3 is een krantenartikel / verslag / reclametekst. 

Welke tekstkenmerken herken je? Kruis aan in de tabel. Bij sommige vragen kun je 
meerdere teksten aankruisen.

Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3

Welke tekst is beknopt geschreven? 

Welke tekst is voluit geschreven?

Bij welke tekst is de lay-out heel belangrijk?

Welke tekst heeft passende illustraties?

Door welke tekst word je aangesproken om iets 
te kopen/te doen? 

In welke tekst worden veel bijvoeglijke 
naamwoorden gebruikt?

   

Naam : 1 Datum: _______________ Nr. 30
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Alfabetisch rangschikken

Rangschik alfabetisch. 

- appel – peer – citroen – pompelmoes – kers 

 

- muis – toetsenbord – scherm – printer – webcam

 

- aardbei – anders – alles – achter – allebei

 

- meester – mee – meel – meeldraad – meegaan

 

- boog – boos – boom – boot – boon – boor

 

Hoe rangschik je woorden alfabetisch?  

• Om woorden met een verschillende beginletter alfabetisch te 
ordenen, kijk je naar de eerste letter van het woord: aap, beer, cavia, 
dromedaris ...

• Om woorden met dezelfde beginletter alfabetisch te ordenen, kijk je 
 naar de tweede letter van het woord: salamander, slang, stokstaartje 

...

• Om woorden met meer dan één gelijke beginletter alfabetisch te 
ordenen, kijk je naar de eerstvolgende verschillende letter van het 
woord: specht, spin, spreeuw ...

Naam : 1 Datum: _______________ Nr. 30

© Uitgeverij VAN IN 4 van 4



Kenmerken van teksten herkennen (vraag 1a) 
Verschillende tekstsoorten onderscheiden (vraag 1b)

Soorten teksten

Er bestaan verschillende soorten teksten. 
De soorten teksten hebben kenmerken waaraan je ze kunt herkennen.

Een krantenartikel vertelt feiten. Het is de bedoeling om ons te 
informeren. De informatie in een krantenartikel is dan ook voluit 
geschreven. Er kan een foto of passende tekening bij staan, maar het 
hoeft niet. De lay-out is niet zo belangrijk. Krantenartikels hebben vaak 
dezelfde lay-out.

Een verslag is een tekst waarin staat wat er gebeurd is. Dat kunnen 
feiten zijn, maar de schrijver kan ook zijn/haar mening geven. De 
tekst is voluit geschreven. De lay-out is niet zo belangrijk. Er kan een 
passende tekening bij staan, maar het hoeft niet. 

Een reclametekst is een tekst die je wil overtuigen om iets te kopen 
of te doen. De schrijver van een reclametekst gaat je aanspreken. 
Aan de lay-out van een reclametekst wordt veel aandacht besteed. 
Ook worden er veel foto’s of tekeningen gebruikt. De tekst is beknopt. 
Er wordt vaak gewerkt met een slogan en een paar woorden. Soms 
wordt er iets overdreven in een reclametekst. Dikwijls worden er veel 
bijvoeglijke naamwoorden gebruikt.
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Tekst 1

Ik vond het heel leuk op de splash met 
Sophie en Mathieu. Ik durfde eerst niet 
op de snelle rups en dan wel.
Er waren zo veel kindjes dat ik ze niet 
heb kunnen tellen. Ik vond het een 
fijne groep. De trein zat boemvol, maar 
ik vond het een leuk plaatsje.
Ik vond het leuk dat Henri en 
Josephine mee waren. De groten 
hebben goed voor ons gezorgd en we 
hebben veel gelachen. Ik vond het een 
leuke dag! 
Ik ben het meest op de splash geweest. Gelukkig heeft het niet veel geregend. 
Ik vond het leuk dat Sophie mee was. Ik ben ook veel op het schip geweest. Het 
bos van Plop vond ik het mooist.

Bedankt voor de mooie dag!

Lara Bogaert
Bron: http://home.scarlet.be/alexanderwullaert/verslaguitstapplopsaland.htm)

Tekst 2 

Dood na hamburger
In Frankrijk is een 14-jarige jongen, Benjamin Orset, 

gestorven na een bezoekje aan de Quick.
Hij werd vergiftigd door een hamburger die hij er at.

De baas van het hamburger-
restaurant wordt aangeklaagd. 
In de hamburger van Benjamin 
zaten stafylokokken. Dat zijn een 
soort bacteriën. Die werden ook 
teruggevonden in het restaurant. 

Dat betekent dat er niet voldoende hygiëne was. Benjamin had twee grote 
hamburgers gegeten. Hij vond wel dat ze vreemd smaakten. ‘s Nachts moest hij 
overgeven. De volgende morgen is hij gestorven. Quick zegt dat ze nog beter 
gaan letten op de hygiëne.

Bron: http://issuu.com
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Tekst 3 

Onderstreep wat juist is.

Tekst 1 is een krantenartikel / verslag / reclametekst.

Tekst 2 is een krantenartikel / verslag / reclametekst.

Tekst 3 is een krantenartikel / verslag / reclametekst. 

Welke tekstkenmerken herken je? Kruis aan in de tabel. Bij sommige vragen kun je 
meerdere teksten aankruisen.

Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3

Welke tekst is beknopt geschreven? 

Welke tekst is voluit geschreven?

Bij welke tekst is de lay-out heel belangrijk?

Welke tekst heeft passende illustraties?

Door welke tekst word je aangesproken om iets 
te kopen/te doen? 

In welke tekst worden veel bijvoeglijke 
naamwoorden gebruikt?

   

✗

✗

✗

✗

✗

(✗)

✗

✗
✗

✗

✗
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Alfabetisch rangschikken

Rangschik alfabetisch. 

- appel – peer – citroen – pompelmoes – kers 

 

- muis – toetsenbord – scherm – printer – webcam

 

- aardbei – anders – alles – achter – allebei

 

- meester – mee – meel – meeldraad – meegaan

 

- boog – boos – boom – boot – boon – boor

 

Hoe rangschik je woorden alfabetisch?  

• Om woorden met een verschillende beginletter alfabetisch te 
ordenen, kijk je naar de eerste letter van het woord: aap, beer, cavia, 
dromedaris ...

• Om woorden met dezelfde beginletter alfabetisch te ordenen, kijk je 
 naar de tweede letter van het woord: salamander, slang, stokstaartje 

...

• Om woorden met meer dan één gelijke beginletter alfabetisch te 
ordenen, kijk je naar de eerstvolgende verschillende letter van het 
woord: specht, spin, spreeuw ...

appel – citroen – kers – peer – pompelmoes

muis – printer – scherm – toetsenbord – webcam

aardbei – achter – allebei – alles – anders 

mee – meegaan – meel – meeldraad – meester 

boog – boom – boon – boor – boos – boot
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