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Een tekst te lijf:  de sandwich

1a. Voor: laat een voorwerp zien
Bekijk wat je op je tafel krijgt. Bespreek wat het is/zou kunnen 
zijn, bedenk geïnteresseerde vragen, deel ervaringen. PRAAT

1b. Voor: geef de belangrijke vakwoorden uit de tekst. 

Wat weet je nu meer/minder/anders?

2.     Tijdens: beantwoord je eigen vragen

Lees de tekst, beantwoord je eigen vragen

3.    Na: geef een mini- presentatie

Bereid je voor op presentatie met gebruik van vakwoorden



Voorbeeld ‘rijk lezen’

Duo-lezen
 Wordt het – snel – eens over een artikel

◦ De een leest een alinea zachtjes hardop en:

 Vertelt na

 Stelt een ‘nieuwsgierige’ vraag

 Maakt een opmerking

→Gesprek

◦ De ander leest de volgende alinea, enz.

◦ Zorg voor interactie



Expert lezen

Deel 1

 Sandwich ‘de twitterende rechter’
◦ Voor: voorspellen

◦ Tijdens: in een zin samenvatten

◦ Na: is dit nodig en is dit kansrijk?

Deel 2

 Expertlezen
◦ Lees je expertdeel 

◦ Bereid je voor op presenteren ervan in je groep

◦ Presenteer je eigen deel je groep

◦ Beantwoord met je groep de vragen: 
 wat is de goede volgorde van de onderdelen?

 Is deze actie nodig en is het kansrijk?

 Wat zou een goede vervolgactie zijn om het doel te halen?



Werken met de sandwich: 

sandwich staat vast, tekst naar keuze
Kies uit de aanwezige teksten

Voor Vul de eerste twee B’s van het B – B – B – schema in

Tijdens: maak een beeldsamenvatting

Na a. Vul de derde B  van het B – B – B – schema in

b. Sta op en wandel. Leg de tekst aan iemand anders uit

Tijd: 10 minuten

Bekend Benieuwd Bewaard

Bekend Benieuwd Bewaard



Werken met de sandwich: 

tekst staat vast, sandwich naar keuze
Werk in tweetallen of alleen

• Je krijgt een tekst. Iedereen werkt met dezelfde tekst

• Maak bij deze tekst een sandwichopdracht. Gebruik 
daarbij het boekje

• Tijd: 7 minuten


