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Bij begrijpend lezen moet je de hoofdgedachte natuurlijk uit langere teksten halen. Hieronder vind je daar 
drie voorbeelden van.  
 
Lees de teksten. Schrijf daarna het onderwerp en de hoofdgedachte van iedere tekst op. Gebruik hiervoor de 
tips die we je hierboven hebben gegeven. 
 
 
Tekst 1: Strandzand en een ondergaande zon

Heerlijk genieten van de ondergaande zon? Of je vreselijk ergeren aan al het zand dat je dagen later nog 
in je schoenen vindt? Iedereen ervaart een dagje strand op zijn eigen manier. Welke mening hebben onze 
lezers als het gaat om een strandbezoek? Wij vroegen het hun en dit zijn de antwoorden!

Jelle: ‘Naar het strand? Wanneer gaan we?! Ik vind het strand de fijnste plek op aarde. Dat losse, warme 
zand dat je tussen je tenen voelt… Dan weet je pas echt dat de zomer is begonnen. Je kunt ook zo lekker 
veel doen op het strand: voetballen, zwemmen en andere watersporten. Zullen we nu naar het strand 
gaan?’

Petra: ‘Mij maak je echt niet blij met een dagje strand. Tenminste, niet in de zomer. Het is dan zo druk! Je 
hebt niet eens plek om rustig langs het water te lopen. Overal zijn mensen. En als je dan toch besluit te 
gaan, moet je de hele dag op je spullen letten, omdat ze anders gestolen worden. Als ik al naar het strand 
ga, is het in de herfst. Het liefst als het stormt. Dan is het er lekker rus-tig en kun je heerlijk uitwaaien.’

Janske: ‘Ik hou van het strand! Vooral op de warme zomeravonden. Mijn familie en ik gaan altijd pas ’s 
avonds. We nemen dan wat te eten en te drinken mee. Dan zitten we rustig 3 uur in het warme zand te 
genieten van de prachtige zonsondergang. We doen dat wel alleen in de zomervakantie, want we zijn dan 
pas heel laat thuis.’ 

Cas: ‘Ik haat het strand. Ik vind het er saai, want alles wat je ziet is zand en water. Geef mij maar bergen. 
Die zijn veel afwisselender. Het ergste van alles als je naar het strand gaat? Dat verschrikkelijke zand dat 
je dagen later overal nog terugvindt. Ik was vorig jaar een keer met mijn vrienden naar het strand geweest. 
Serieus, een week later was het zand nóg niet uit mijn schoenen…’ 

Je leest het: de meningen over een strandbezoek zijn verdeeld. Een bezoekje aan zo’n enorme zandbak 
kent veel voor- en nadelen. Wij zijn benieuwd wat jij van het strand vindt! Laat het ons weten in een reac-
tie!

1 Wat is het onderwerp van deze tekst?
A  strandzand
B  zonsondergang
C  zee
D  strandbezoek

2 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst?
A  Het is geweldig op het strand!
B  Naar het strand gaan is echt vreselijk. 
C  Strandzand en ondergaande zon. 
D  De meningen over een strandbezoek zijn verdeeld. 
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Tekst 2: Neushoorns: zwart, wit of grijs?

In Afrika komen twee neushoornsoorten voor: de zwarte neushoorn en de witte neushoorn. Ten-
minste, zo worden ze genoemd. Toch zijn deze soorten allebei even grijs. Hoe komt het dan dat 
ze toch witte en zwarte neushoorn genoemd worden? 

Gek genoeg komt dat doordat de Engelsen vroeger de mensen uit Zuid-Afrika niet goed verston-
den. In Zuid-Afrika spreken de mensen Afrikaans. Dat is een taal die best veel op Nederlands lijkt. 

Toen de Zuid-Afrikanen het over de witte neushoorn hadden, spraken ze van de ‘wydlipneus-
hoorn’. In het Nederlands zouden we dat uitspreken als ‘wijdlip-neushoorn’. De witte neushoorn 
heeft namelijk een heel brede mond. Hij kreeg zijn naam dus vanwege zijn wijde lippen. 

Toen de Engelsen ‘wydlip’ hoorden, verstonden zij ‘whitelip’. ‘White’ betekent ‘wit’. Zo kreeg de 
wydlipneushoorn in het Engels de naam ‘white rhino’: witte neushoorn. Mensen van over de hele 
wereld namen die naam over. De andere soort met de puntige lippen werd vanaf toen ‘zwarte 
neushoorn’ genoemd. 

In het Nederlands wordt de witte neushoorn tegenwoordig ook wel ‘breedlip-neushoorn’ ge-
noemd. De zwarte neushoorn staat beter bekend als de ‘puntlip-neushoorn’. Die namen kloppen 
beter dan ‘witte’ of ‘zwarte neushoorn’.

Als je ooit in Afrika op zoek gaat naar witte neushoorns, kijk dan niet naar de kleur. Alle neus-
hoorns zijn even grijs. Kijk in plaats daarvan naar de kop van het dier. Heeft de neushoorn een 
grote kop met een brede mond? Dan heb je te maken met de witte neushoorn. Zie je een kleinere 
kop met een puntige mond? Dan heb je een zwarte neushoorn gevonden.  

1 Wat is het onderwerp van deze tekst?
A  de benaming van neushoorns
B  witte neushoorns
C  zwarte neushoorns
D  het verschil tussen witte en zwarte neushoorns 

2 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst?
A  Witte neushoorns en zwarte neushoorns hebben dezelfde kleur
B  De namen ‘witte’ en ‘zwarte neushoorn’ zijn ontstaan doordat mensen elkaar verkeerd verston-
den. 
C  De zwarte neushoorn heeft puntige lippen.
D  ‘Wydlipneushoorn’ betekent dat de neushoorn wijde lippen heeft.
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Tekst 3: Oma’s appeltaart

Appeltaarten zijn er in allerlei soorten en maten. Je hebt appel-kruimeltaart, appeltaart met rozijn-
tjes of noten, met grote of kleine stukjes appel en met verschillende soorten deeg. De allerlekker-
ste appeltaart vind ik die van mijn oma. 

Mijn oma heeft jarenlang ervaring met appeltaarten bakken. Vroeger werkte ze bij mijn opa in de 
bakkerij. Het enige wat ze daar de hele dag deed, was… Je raadt het al: appeltaarten bakken. 

Door de jaren heen heeft ze het recept van haar appeltaarten steeds een beet-je aangepast. Dat 
recept is trouwens geheim. Niemand mag weten wat er pre-cies in haar taarten zit. 

Ik kan je dus niet vertellen wat er allemaal in de appeltaart van mijn oma zit. Wel kan ik je zeggen 
waarom ik hem zo lekker vind. Mijn oma snijdt de appels altijd heel erg klein. Ze mengt die kleine 
blokjes met rozijntjes, suiker en ka-neel. Heerlijk vind ik dat! Ik mag er altijd van proeven als ze de 
taart aan het maken is. 

Ook het deeg is overheerlijk. Ze gebruikt er extra veel van. Volgens mij stopt ze zelfs stukjes deeg 
in het appelmengsel. Het deeg is anders dan bij andere ap-peltaarten. Hoe ze dat deeg maakt, 
weet ik niet. Dat is oma’s geheim. 

Geen enkele appeltaart kan tegen die van mijn oma op. Ik hoop dat ik ooit het recept van haar 
krijg, zodat ik zelf ook van die heerlijke taarten kan maken. 

1 Wat is het onderwerp van de tekst?
A  oma’s appeltaart
B  oma’s jarenlange bakervaring
C  het geheime ingrediënt
D  overheerlijk deeg

2 Wat is de hoofdgedachte van de tekst? 
A  Het mengsel bestaat uit appeltjes, rozijntjes, suiker en kaneel.
B  Oma heeft jarenlang ervaring met appeltaarten bakken.
C  Oma’s appeltaart is de lekkerste die er is.
D  Het recept van oma’s appeltaart is geheim.   
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Tekst 1

1  D
2  D 

Tekst 2

1  A
2  B

Tekst 3

1  A
2  C

Vond je de opdrachten soms nog wat moeilijk? Lees de theorie in het artikel dan nog eens goed 
door.

Antwoorden

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/hoofdgedachte

