LEZEN ALS VRIJETIJDSBESTEDING
C2

C1

Kan vrijwel alle vormen van tekst begrijpen, met inbegrip van klassieke
of informele literaire en niet-literaire teksten in verschillende genres, en
is daarbij bewust van subtiele verschillen in stijl en impliciete en
expliciete betekenissen.
Kan een verscheidenheid aan literaire teksten lezen en waarderen,
mits hij of zij bepaalde delen kan herlezen en zo nodig gebruik kan
maken van naslagwerken.
Kan met weinig moeite hedendaagse literaire teksten en non-fictie lezen
die is geschreven in de standaardvorm van de taal, of een vertrouwde
variant ervan, en is daarbij bewust van de impliciete betekenissen en
ideeën.

B2

Kan in hoge mate zelfstandig lezen voor plezier, past daarbij zijn of haar
leesstijl en -snelheid aan verschillende teksten aan (bijvoorbeeld
tijdschriften, relatief ongecompliceerde romans, geschiedenisboeken,
biografieën, reisverslagen, gidsen, liedteksten, gedichten) en maakt
selectief gebruik van toepasselijke referentiebronnen.
Kan romans lezen die een sterk, verhalend plot hebben en geschreven zijn in
eenduidige, onomwonden taal, mits hij of zij er de tijd voor kan nemen en
een woordenboek kan gebruiken.

B1

Kan verslagen over films, boeken, concerten enzovoort in kranten en
tijdschriften lezen die geschreven zijn voor een breder publiek, en de
belangrijkste punten begrijpen.
Kan eenvoudige gedichten en liedteksten begrijpen die in eenduidige
taal en stijl zijn geschreven.
Kan de beschrijving van plaatsen, gebeurtenissen, expliciet uitgedrukte
gevoelens en standpunten begrijpen in verhalende teksten, gidsen en
tijdschriftartikelen die geschreven zijn in veelgebruikte, alledaagse
bewoordingen.
Kan een reisdagboek begrijpen dat hoofdzakelijk de gebeurtenissen
tijdens een reis en de ervaringen en ontdekkingen van de auteur
beschrijft.
Kan het plot van verhalen, eenvoudige romans en stripverhalen volgen als
deze een duidelijke verhaallijn hebben en veelvoorkomende, alledaagse
bewoordingen gebruiken, mits hij of zij regelmatig een woordenboek
raadpleegt.

A2

Kan genoeg begrijpen om korte, eenvoudige verhalen en strips te kunnen
lezen die over vertrouwde, concrete situaties gaan en zijn geschreven in
veelvoorkomend, alledaags taalgebruik.
Kan de belangrijkste punten begrijpen in korte verslagen in tijdschriften of
items in gidsen die gaan over concrete, alledaagse onderwerpen
(bijvoorbeeld hobby's, sport, vrijetijdsbesteding, dieren).
Kan korte verhalende teksten en beschrijvingen van iemands leven begrijpen
die zijn geschreven in eenvoudige woorden.
Kan begrijpen wat er gebeurt in een fotoverhaal (bijvoorbeeld in een
lifestylemagazine) en zich een indruk vormen van de personages.
Kan veel van de informatie begrijpen die wordt gegeven in een korte
beschrijving van een persoon (bijvoorbeeld een beroemdheid).
Kan het belangrijkste punt begrijpen van een kort artikel dat verslag doet
van een gebeurtenis die een voorspelbaar patroon volgt (bijvoorbeeld de
Oscaruitreiking), mits dit duidelijk is geschreven in eenvoudige taal.
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A1

Pre- A1

Kan korte, geïllustreerde verhalen over alledaagse activiteiten begrijpen
die geschreven zijn in eenvoudige woorden.
Kan korte teksten in geïllustreerde verhalen globaal begrijpen, mits de
afbeeldingen hem of haar helpen veel van de inhoud te raden.
Geen descriptoren beschikbaar
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