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Fictie

TEKSTEN

Een verzonnen verhaal
In een fictieverhaal kunnen ook echte elementen aanwezig zijn. Het zijn
vooral verhalen, sprookjes, gedichten, voorleesboeken, strips, …



Fictie bestaat uit :
- inleiding
- midden
- slot

Non- Fictie



Non-fictie zijn alle niet verzonnen teksten. Dit is steeds echt, waargebeurd.



Non-fictie is onder andere:
- nieuws
- instructietekst
- studietekst
- kookboek
- atlas en woordenboek
-…

Feit



Een feit is een gebeurtenis waarvan iedereen zeker weet dat het gebeurd is
en dat het echt waar is. Een feit is voor iedereen hetzelfde.

Mening



Een mening is iemands persoonlijke gedachte over iets, iemand of over een
bepaald onderwerp. Meningen kunnen verschillen omdat niet iedereen altijd
op dezelfde manier over iets denkt.

Oorzaak komt voor gevolg. Het gevolg is een resultaat van de oorzaak.
Kijk naar de voorbeelden om het nog eens goed te kunnen herkennen.
Vb:
Het regent. Jan wordt helemaal nat.
Oorzaak  Het regent
Gevolg  Jan wordt nat.
Vb:

De baby ligt aan allerlei draadjes nadat hij te vroeg geboren werd.
Oorzaak  De baby werd te vroeg geboren.
Gevolg  Hij hangt aan allerlei draadjes.
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- titel

- titel

- ondertitel

- inleiding: hierin wordt kennis gemaakt met

- inleiding: hierin wordt kort samengevat

de hoofdpersonages, het

waarover de tekst gaat en wat je
allemaal te weten gaat komen.

onderwerp van het verhaal
- midden: hierin speelt het verhaal zich af en

- kopje: dit is een kleine titel die bovenaan

is het vaak het spannendst of

een alinea staat.
- alinea

grappigst of …
- slot: hierin komt het verhaal tot een einde

- foto / prent

en neem je afscheid van de

- conclusie: hierin wordt een antwoord

hoofdpersonages

gegeven op een probleem of

- illustraties

vraag of wordt nog eens kort
samengevat wat er besproken
werd in de tekst.

- Zorg dat je eerst goed alle vragen bij de tekst leest en begrijpt.
- Lees voldoende terug en verder als je in een alinea een antwoord moet gaan zoeken.
- Ook voor verwijswoorden moet je voldoende terug of verder lezen.
- Als er een woord is dat je niet begrijpt, zoek het dan op in een woordenboek.
- Duid de sleutelwoorden aan met een markeerstift.

