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* 

 Tekst lezen en samenvatten met een schema 

1. Kijk naar de tekst. 

Waar gaat de tekst over? 

2. Luister en lees de woorden mee. 

 

3D-printer 

[spreek uit: 

drie - dee - prin - tur] 

 

Bijzonder 

[spreek uit: 

bie– zon – dur] 

 

ver - ga - de - ren 

verga - deren 

vergaderen 

     

ba - sis - school 

basis - school 

basisschool 

 

o - pen - ge - maakt 

open - gemaakt 

opengemaakt 

 

af - ge - bro - ken 

af - gebroken 

afgebroken 

     

plastic 

[spreek uit: 

ples - tik] 

 

chocola 

[spreek uit:  

sjoo - koo - laa] 

 

 

 

3. Luister naar je juf of meester.  

Lees de tekst. 

 Weet je niet wat een woord betekent? 

Gebruik dan de woordhulp. 

 

 Kijk naar het teken hiernaast:  

Zie je iets belangrijks in de tekst? 

Schrijf dan het teken bij de tekst. 

Dat doe je als je de tekst leest. 
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4. Lees de uitleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het schema staan de vier kopjes van de tekst. 

Daarnaast komen zinnen die erbij horen. 

Een paar zinnen zijn al ingevuld. Vul de rest zelf in. 

Kies uit de zinnen in het hokje: 

 

 

 

 

1. Bouwen met een 

3D-printer 

 

 

 

 gebouw om in te vergaderen 

2. Een koker met 

brieven 

 

 kinderen legden koker met brieven in eerste muur 

 

 

3. 3D-printer  

  

 

 laagje voor laagje 

4. Andere dingen 

maken 

 

 je kunt van alles printen met een 3D-printer 

 

  

Wat staat er in een samenvatting? 

Daar staat het belangrijkste van een tekst in. 

Het staat er in het kort. 

Maak je een samenvatting? 

Maak dan eerst een schema. 

Dat helpt je om te kiezen wat het belangrijkste is. 

 

 brieven aan mensen in de toekomst 

 je kunt allerlei vormen maken 

 met een 3D-printer kun je een voorwerp maken 

 printen van de muren duurt 10 dagen  
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 Samenvatten 

De tekst Een gebouw maken met een 3D-printer heeft vijf stukjes. 

 

1. Welke titel past ook goed bij de tekst? Kies A, B of C.  

A. 3D-printer werkt niet met inkt 

B. Bijzonder gebouw in Teuge 

C. Meisje krijgt hand van plastic 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lees het stukje onder Bouwen met een 3D-printer. 

Wat is de beste samenvatting?  

A. De bouw van het gebouw is al gestart. De eerste wand is vorige week 

geprint. 

B. Het printen van de muren van het gebouw duurt tien dagen. 

Het wordt een gebouw om in te vergaderen.  

 

3. Lees het stukje onder Een koker met brieven. 

Wat is de beste samenvatting? 

A. Bij de start van de bouw waren ook kinderen.  

Zij zaten op basisschool De Zaaier. 

B. Kinderen legden een koker met brieven in de eerste muur. 

Zij schreven brieven aan mensen in de toekomst. 

 

4. Lees het stukje onder 3D-printer. 

Wat is de beste samenvatting? 

A. Met een printer kun je dingen op papier zetten.  

Dat kan omdat er inkt in zit. 

B. Met een 3D-printer kun je een voorwerp maken. 

De printer maakt het voorwerp laagje voor laagje. 

Kijk naar de titel van de tekst. 

En kijk naar de kopjes. 

Die gaan vaak over het belangrijkste. 
Zo ziet het gebouw  

er straks uit 

Foto: The Form Foundation 
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5. Lees het stukje onder Andere dingen maken. 

Wat is de beste samenvatting? 

A. Een meisje in Amerika kreeg een kunsthand.  

Ze verloor haar hand toen ze klein was.  

B. Je kunt van alles printen met een 3D-printer. 

Je kunt ook allerlei vormen maken. 

 

6. Lees je antwoorden achter elkaar.  

Heb je nu een goede samenvatting van de tekst?  

 

 Vragen over de tekst beantwoorden 

1. Lees regel 7. Daar staat: De eerste wand is vorige week geprint.  

a. Wat is een wand? 

A. de muur in een gebouw 

B. de vloer van een gebouw 

C. het dak van een gebouw 

 

2. Kijk in het stukje Een koker met brieven.  

Wanneer wordt de koker opengemaakt?  

 

 

 

 

 

3. Lees regel 10. Daar staat: Dan kan het gebouw gebruikt worden. 

Wanneer is Dan? 

A. in april 

B. over tien dagen 

C. vorige week 

 

4. Kijk in het stukje 3D-printer. 

In het stukje lees je meer over een 3D-printer.  

Wat hoort bij een gewone printer en wat hoort bij een 3D-printer?  

Zet het in het goede vakje op de volgende bladzijde. 

 

Foto: Mediavisie 

een koker met brieven 

gaat in de eerste muur 
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Kies uit de volgende zinnetjes:  

 

 allerlei vormen printen 

 een tekst of foto printen 

 een voorwerp printen 

 laagje voor laagje printen 

 printen met inkt 

 printen op papier 

 

een gewone printer  een 3D-printer 

   

  

 

5. Schrijf twee dingen op die in de tekst staan en die nieuw zijn voor jou.  

 

 

 

 

 

 

 

 Iets maken met een 3D-printer (extra opdracht)  

Met een 3D-printer kun je van alles printen.  

Wat zou jij leuk vinden om te maken met een 3D-printer?  

Als je wilt, mag je het ook tekenen.  

 

een kunsthand uit 

een 3D-printer 

Foto: Cdwelly 


