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Hardop voordoen van leesstrategieën bij aardrijkskunde 

Fragment 1 

 
docent: 
Leren van elkaar, dat heb je nu gedaan. Maar je kunt ook leren van 
mij. Ik ga je nou laten zien hoe ik dat doe met een tekst. Ik ga gewoon 
dat boek pakken, ik ga hier eens lekker zitten, zo, en ik ga doen dat ik 
die tekst lees. Maar tegelijkertijd dat ik hem lees, ga ik hardop 
vertellen wat ik denk. En nu wil ik graag dat jullie ook weer op dat 
blaadje, maar dan bij die kleine a, b, c, d, opschrijven wat ik allemaal 
doe om die tekst te snappen. Oké? 
 
Zo. Eens eventjes ervoor gaan zitten. Wat moet ik nou weer? Wat 
moet ik nou weer doen? ‘Hoog en laag’. Eens even kijken. Hoog en 
laag? Dat zal wel iets gaan over eh… over hoogteverschillen hè? Het is 
ook een aardrijkskundeboek, dus dat zal toch wel iets met hoogte te 
maken hebben. En als ik naar die plaatjes kijk, dan zie ik daar een heel 
plat landschap en daar, daar zie ik een kerkje in een heuvelland. Dus 
het zal toch wel iets te maken hebben met plat en met heuvels. Ik 
denk dat ik wel weet waarover het gaat. 
 
Eens eventjes verder kijken. Wat moet ik nog meer? [Leest kopjes 
voor:] ‘Leven onder de zeespiegel’, ‘Leven in de bergen’. Ja, dan denk 
ik wel dat het gaat over hoogteverschillen. Ja, dat is wel goed. 
 
Eens even kijken. Als ik naar deze bladzijde kijk, zie ik ook 
doelstellingen. Oh, daar staat wat je moet leren, wat je moet kennen. 
Even kijken, dat ga ik eerst maar eens bekijken, want dan weet ik 
tenminste waarvoor ik het allemaal doe. Ik weet dan dat er in 
Nederland verschillen bestaan tussen hoog en laag. Ja, dat zei ik al. En 
dat in de Alpen de hoogteverschillen hoger zijn… groter zijn. Ja, dat is 
nogal logisch. En dat in de berggebieden het hele jaar sneeuw ligt. 
Jaaa. En dan weet ik dat de verschillen een soort reliëf zijn. Reliëf, wat 
is dat ook alweer? Dat weet ik niet, dat woord, dat ken ik niet. Dat sla 
ik maar eventjes over. En dat hoogte vanaf de zeespiegel wordt 
gemeten. Zeespiegel… Zeespiegel… Een spiegel is plat. Dat zal wel te 
maken hebben met de hoogte van het water of zoiets dergelijks. En 
dan kun je de begrippen hoogtelijn en hoogtecijfer omschrijven. Nou, 
dat moeten ze me maar eens goed uitleggen, want daar snap ik niks 
van, dat komt dadelijk wel. 
 
Nou, dan ga ik maar eens eventjes beginnen met lezen. Inleiding: ‘De 
foto op de linker bladzijde is eigenlijk heel bijzonder. De auto’s rijden 
onder het water door.’ Hè? Dat had ik niet gezien. O ja, nou zie: die 
weg loopt onder het water door. Ik dacht dat het alleen maar plat 



was, maar dat gaat onder het water door. Dus… eroverheen stroomt 
water. Zo’n brug voor water heet aquaduct. Aquaduct… Ik ken ook het 
woord aquarium. Dus dat zal wel iets met water te maken hebben. Ja. 
‘In Nederland worden ze gebruikt om het water om een bepaald peil te 
houden. Een bepaald peil is een bepaalde hoogte. Het moet voor een 
gedeelte…’ 
 
Oké, tot hier. Ik heb nou geprobeerd te laten horen wat ik in mijn 
hoofd allemaal heb gedaan om die tekst te begrijpen. Ik heb een stukje 
gelezen, ik heb een beetje verder gekeken, allemaal dat soort dingen. 


