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Leesvragen

Het leven van Vincent van Gogh

Het werk van Vincent van Gogh!

Mijn mooiste schilderij

Hoe ziet de tekst eruit?
- t itel, illustratie, inleiding, aantal alinea’s, kopjes

titel, illustratie, inleiding, 2 alinea’s, geen alineakopjes

titel, illustratie, inleiding, één alinea

titel, illustratie, inleiding, 2 alinea’s, geen alineakopjes

Waar vind je deze tekst?

in een informatieboek

in een informatieboek

in een schoolkrant

Wat voor tekst is het?
- v erhaaltekst, weettekst, doetekst, meningtekst,
verslagtekst, actietekstt

weettekst

weettekst

meningtekst

Wat weet ik al?

vb Vincent van Gogh was een schilder.

vb De schilderijen van Vincent van Gogh zijn heel erg duur.

vb Ik vind een schilderij van Vincent van Gogh het
allermooiste schilderij.

Stel een vraag.

vb Wanneer leefde Vincent van Gogh?

vb Waarom is Vincent van Gogh pas zo laat met schilderen
begonnen?

vb Waarover gaat dat schilderij?

Kan ik voorspellen?

vb Vincent van Gogh schreef aan zijn broer wat voor
schilderijen hij maakte.

vb Vincent van Gogh verdiende erg weinig.

vb De tekst gaat over het schilderij van Vincent van Gogh
dat Katja het mooiste vindt.

Zie ik moeilijke woorden?
- betekenis wel / niet in de tekst;
- tegenstelling in de tekst;
- voorbeelden in de tekst
- woord in stukjes

kunstschilder = schilder die kunst schildert (woord in stukjes)
platteland = het boerenland met akkers en weilanden*
zelfportret = portret van jezelf (woord in stukjes)
model = iemand die wordt nageschilderd*
korenveld = veld met graan (koren) (woord in stukjes)
inrichting = ziekenhuis voor mensen die geestelijk ziek zijn*
onderhouden = zorgen voor*
* (betekenis niet in tekst)

kunstschilder = schilder die kunst schildert (woord in stukjes)
expressief = als je je gevoelens laat zien*
onnauwkeurig = niet precies, niet secuur (woord in stukjes)
uithaal = flinke veeg*
doek = schilderij*
genie = iemand die ergens uitzonderlijk veel talent voor
heeft*
* (betekenis niet in tekst)

korenveld = veld met graan (koren) (woord in stukjes)
kronkelen = allerlei bochten en kronkels maken*
symbool = teken*
* (betekenis niet in tekst)

Zie ik verwijswoorden?
- persoonlijke voornaamwoorden
- bezittelijke voornaamwoorden
- die, dat, het, daar, er
- daarna, hiermee, daarover

zijn / hij (r. 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 25,
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 38) = Vincent van Gogh
daar (r. 20) = een klein stadje in het zuiden van Frankrijk
ze (r. 23) Vincent van Gogh en Paul Gauguin
die / hij (r. 34, 35) = zijn broer

hij / zijn (r. 3, 4, 5, 6, 11, 12, 19) = Vincent van Gogh
dat (r. 14) = expressief schilderen (met felle kleuren en
lijntjes die niet zo heel precies waren)
ze (r. 16) = de mensen
het / er (r. 21, 22, 23) = het schilderij ‘De aardappeleters’
ze (r. 22) = de mensen uit die tijd

hij (r. 3, 4, 23, 25, 26, 29, 30, 32) = Vincent van Gogh
daar (r. 5) = het Van Gogh Museum
die (r. 11) = kleurige schilderijen
het (r. 17, 18) = een weggetje
het (r. 23) = het schilderij (met het korenveld)
die / ze / er (r. 35) = die vogels
die (r. 40) = een briefkaart
daar (r. 42) = het museum

Zie ik verbindingswoorden?
- maar, want, ook, toch, daarom, omdat, zodat, nadat

Ook schilderde hij het landschap...
Omdat Vincent nog beter wilde worden,...
Want omdat hij geen geld had voor modellen...
Maar hij verdiende nog altijd niets.
...maar hij bleef ongelukkig.

Toch maakte hij in die korte tijd...
Ook vonden ze het vreemd dat Vincent...

...en toch is hij verschrikkelijk beroemd geworden.
Maar één schilderij boeit me het meest.
...het lijkt ook iets te vertellen.
Want ze zeggen dat een weg het symbool is voor het leven.

Begrijp ik alles?

navragen

navragen

navragen

Wat kan ik vragen?
- W&H-vragen

vb Waarom verhuisde Vincent van Parijs naar Zuid-Frankrijk?
Antw: omdat het daar warmer is en hij daardoor vaker
buiten kon schilderen.
Alternatief
vb Waarom sneed Vincent een stukje van zijn oor af?
Antw: omdat hij in de war was.

vb Waarom zijn de schilderijen van Vincent van Gogh zo
verschrikkelijk duur?
Antw: omdat veel verzamelaars en musea ze heel graag
willen hebben als ze te koop zijn.

vb Waarom vind je juist woeste schilderijen mooi?
Antw: omdat al die wilde strepen en kleuren het schilderij
spannend maken.

Kan ik doordenken?

vb Later kon hij tot rust komen in een inrichting. DUS in
een ziekenhuis word je beter en in een inrichting kom je
tot rust.
Alternatief
vb Vincent wilde niet langer geld ontvangen van zijn broer.
DUS Theo was hem al die jaren geld blijven sturen.

vb Ook vonden ze het maar vreemd dat Vincent geen
deftige en rijke mensen schilderde, maar juist arme boeren.
DUS in die tijd schilderde men vooral deftige en rijke
mensen.

vb Die hangt nu boven mijn bed. DUS die heb ik gekocht
toen ik in het Van Gogh Museum was.

weettekst

weettekst

meningtekst

Wat voor tekst is het?

N
A

Hoe verloopt het verhaal?
- hoofdpersoon
- plan of probleem
- verloop verhaal

Waarover gaat de
tekst?

vb Je kunt er in de klas gewoon over praten. DUS als je maar Vincent van Gogh maakte bijzondere schilderijen waar nu
een beperkt aantal kinderen uitnodigt, kun je in de klas niet miljoenen voor betaald worden.
over je verjaardagsfeestje praten zonder gedoe te krijgen.

Ik vind het schilderij met het korenveld het mooiste
schilderij van Vincent van Gogh.

Wat vind ik?

vb Ik vind het niet eerlijk dat Vincent van Gogh tijdens zijn
leven zo weinig verdiende, terwijl zijn schilderijen nu heel
veel geld opbrengen.

vb Ik vind het raar dat er voor één schilderij miljoenen
betaald worden.

vb Ik vind het schilderij ook mooi. Vooral nu ik meer over de
betekenis gelezen heb.

Herken ik dat?
Weet ik nu meer?

vb Ik wist niet dat Vincent van Gogh een broer had.

vb Ik wist niet dat Vincent van Gogh arm is gestorven,
omdat niemand zijn schilderijen wilde kopen.

vb Ik schilder zelf ook wel eens, en dan schilder ik ook graag
landschappen.
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