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begrijpend lezen werkboek 

 

 
 

naam:  
_____________________________________________ 
 
groep:  
_____________________________________________ 
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rik viert feest. 
hij is nu zes jaar. 
de bel gaat. 
rik rent naar de deur. 
wie is daar? roept rik. 
ik ben het, zegt een stem. 
rik hoort het al. 
het is opa. 
dag opa, zegt rik. 
het is feest, zegt opa. 
ik heb een pak voor jou. 
een pak met een strik. 
opa geeft rik het pak. 
er zit iets in. 
het is een bal. 
een bal voor rik. 
opa krijgt taart. 
rik speelt met de bal. 
het is feest. 
 

1. hoe oud is rik? 
_____________________________________________ 
 

2. wat zit er in het pak? 
_____________________________________________ 
 

3. wie geeft het pak aan rik? 
_____________________________________________ 

4.     het feest op     
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rik gaat naar zee. 
hij neemt een net mee. 
rik wil een vis. 
een vis in het net. 
het net gaat in de zee. 
o jee, het net zit vast. 
het zit vast aan een steen.  
rik trekt en trekt. 
daar komt het net.  
maar het net is stuk.  
er zit een gat in het net.  
rik huilt, hij is boos. 
boos op de steen.  
daar komt mam. 
mam geeft rik een kus. 
ze pakt de tas. 
mam pakt iets uit de tas. 
wat ziet rik?  
een groot net. 
een net voor de vis. 
het net gaat in de zee. 
rik is blij. 
 

1. op wat is rik boos? 
________________________________________________________ 
 

2. wat pakt mam uit de tas? 
________________________________________________________ 
 

3. wat wil rik uit de zee? 
________________________________________________________ 

 4.   de zee op  	  
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lot wil een jurk. 
een jurk met een bloem. 
lot gaat naar mam. 
mam gaat naar de kast. 
ze pakt een jurk. 
de jurk is rood. 
maar geen bloem. 
mam pakt nog een jurk. 
de jurk is groen. 
en er is een bloem. 
de bloem is wit. 
lot doet de jurk aan. 
nu is lot mooi! 
 
1. wat wil lot? 
 
__________________________________________________ 
 
2. wat is de kleur van de bloem? 
 
__________________________________________________ 
 
3. waar pakt mam de jurk? 
 
__________________________________________________ 
 

4.   de jurk op    
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een man loopt op de straat. 
hij eet ijs. 
het ijs is koud. 
de man likt aan het ijs. 
hij heeft geen haar, 
de man is kaal. 
Er komt iets op zijn hoofd: flats. 
en iets op zijn ijs: flets. 
het is poep. 
poep van een mus.  
de man is boos. 
hij roept naar de mus: 
ga weg mus! 
de man gooit het ijs weg. 
hij loopt op de stoep. 
zonder ijs, maar met poep, 
poep op zijn hoofd.  
 

1. wat heeft de man op zijn hoofd? 
__________________________________________________ 
 

2. van wie is de poep? 
__________________________________________________ 
 

3. wat eet de man? 
__________________________________________________ 

 4.   de man met poep op zijn hoofd op  	  
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lot fietst op straat. 
lot is blij. 
de fiets is fijn. 
lot valt van de fiets. 
ze ligt op de grond. 
lot heeft pijn, 
pijn aan haar pols. 
lot huilt hard en gaat naar mam. 
mam kijkt naar de pols. 
dat gaat niet goed,  
zegt mam. 
wij gaan naar de arts. 
de arts kijkt goed naar de pols. 
de pols heeft een breuk,  
zegt de arts. 
de arm van lot krijgt gips. 
lot huilt niet meer. 
het gips is rood! 
lot heeft nog wel pijn. 
pijn aan haar arm. 
lot ligt thuis op de bank.  
ze krijgt snoep. 
snoep tegen de pijn. 
 

1. de kleur van het gips is … 
__________________________________________________ 
 

2. wat heeft de pols van lot? 
__________________________________________________ 
 

3. wat krijgt lot? 
__________________________________________________ 

 4.   lot met het gips op   
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dino stip loopt. 
hij zet een stap en nog een stap. 
zijn stap dreunt op de grond. 
de steen trilt. 
het trilt door de stap van stip.  
de steen trilt,  
bij de poot van stip. 
stip valt door de steen. 
hij valt op zijn bips. 
zijn bips doet zeer. 
stip staat op. 
stip aait zijn bips. 
hij loopt nu zacht. 
zacht op de grond.  
de steen trilt niet meer. 
 

1. wat trilt door de stap van stip? 
__________________________________________________ 
 

2. wat aait stip? 
__________________________________________________ 
 

3. waar loopt stip zacht? 
__________________________________________________ 

 4.   dino stip op  	  
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rik is al vroeg op school. 
hij heeft zin in de dag. 
rik krijgt sport, 
voet-bal, korf-bal, een tik-spel  
en nog meer. 
rik zoekt lot. 
lot zit met hem in de groep. 
lot is nog niet op school. 
daar komt de juf. 
lot is ziek, zegt de juf.  
rik vindt het niet leuk. 
maar de juf weet iets. 
rik mag nu met jip. 
met jip op de wip.  
rik vindt de dag heel leuk.  
 
 
 
1. wie is ziek? 
__________________________________________________ 
 
2. met wie mag rik op de wip? 
__________________________________________________ 
 
3. wat voor sport doet rik die dag? 
__________________________________________________ 

 4.   jip en rik op de wip op 	  
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rik loopt in de tuin. 
de zon schijnt. 
het is warm. 
rik loopt op het gras. 
het gras is fel groen. 
rik ziet een bloem. 
de bloem is paars. 
hij vindt de bloem mooi. 
rik plukt de bloem. 
voor wie is de bloem? 
de bloem is voor mam. 
rik geeft de bloem aan mam. 
mam vindt de bloem ook mooi. 
ze geeft rik een kus. 
mam zet de bloem in de vaas.  
de vaas staat op de kast.  
met de bloem.  
rik vindt het mooi.  
 

1. waar loopt rik? 
_____________________________________________ 
 

2. voor wie is de bloem?  
_____________________________________________ 
 

3. waar staat de bloem?  
_____________________________________________ 

4.     mam en de bloem op    
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tim en de bij           

 

tim loopt op straat. 
hij ziet een bloem. 
de bloem is mooi. 
de bloem is geel. 
tim plukt de bloem. 
er zit een bij op de bloem. 
tim ziet de bij niet. 
hij ruikt aan de bloem. 
de bij prikt. 
hij prikt in de neus van tim. 
tim huilt.  
dat doet pijn! 
tim rent naar huis. 
snel doet hij er ijs op. 
ijs op zijn neus. 
dat helpt. 
tim heeft geen pijn meer. 
hij zet de bloem in een vaas.  
dat staat mooi!  
 

1. waar loopt tim? 
_____________________________________________ 
 

2. wat ziet tim?   
_____________________________________________ 
 

3. waar prikt de bij?  
_____________________________________________ 

4.     tim en de bij op   
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de bij                 
 
de bij is bruin met zwart.  
een bij heeft haar op zijn lijf. 
hij prikt en steekt als hij bang is. 
hij steekt maar een keer. 
de bij eet van een bloem. 
hij eet het stuif-meel op. 
daar maakt hij iets zoets van. 
de bij maakt ho-ning.  
een bij legt een ei.  
daar komt een larf uit. 
de larf wordt eerst een pop. 
uit de pop komt een bij.  
 

1. de bij is bruin met? 
_____________________________________________ 
 

2. hoe vaak steekt een bij?  
_____________________________________________ 
 

3. wat eet de bij? 
_____________________________________________ 
 

4.     de bij op    
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de hond                 
de hond lijkt op de wolf 
hij kan zwart, bruin of wit zijn 
het is een huis-dier 
soms gaat de hond mee op jacht 
of hij is hulp-hond 
de hond ziet kleur 
maar niet zo veel als de mens 
zijn neus werkt heel goed 
hij ruikt zijn baas al van ver 
de hond eet graag vlees 
maar soms ook een plant 

1. waar lijkt de hond op?  
_____________________________________________ 
 

2. wat kan de hond zijn?   
_____________________________________________ 
 

3. wie eet de hond graag?  
_____________________________________________ 
 

4.     de hond op    
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de haai                    
 
de haai is een soort vis.  
hij is zwart, blauw, grijs of wit. 
de neus van de haai is heel goed. 
hij ruikt zijn prooi van ver. 
de haai eet vis, zeehond en dolfijn.  
hij eet geen mens. 
de tand van een haai is heel scherp. 
hij heeft er heel veel.  
de haai legt een ei.  
in het ei zit het jong van de haai. 
de haai is al heel oud. 
hij was er al in de tijd van de dino’s.  
 

1. wat ruikt de haai van ver? 
 
_____________________________________________ 
 

2. wat legt de haai?   
 
_____________________________________________ 
 

3. wie eet de haai?   
 
_____________________________________________ 

4.     de haai op    



www.jufmaike.nl  

de mier                 
 
de mier is zwart of bruin. 
ze is heel sterk. 
de mier tilt 50 keer zich zelf op.  
de mier draagt een blad op zijn rug. 
een blad voor haar nest. 
in het nest legt de mier een ei. 
in het ei zit haar jong.  
de mier werkt hard.  
ze werkt hard voor wat ze eet. 
en ze werkt hard voor haar jong.  

 

1. wat draagt de mier? 
_____________________________________________ 
 

2. wat legt de mier in het nest?  
_____________________________________________ 
 

3. wie tilt de mier?  
_____________________________________________ 
 

4.     de mier    
 


