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Deel 1
Oefening 1, vragen 1-5
Kruis [X] het hokje bij het juiste antwoord aan.
1

Op je lijstje staat:
BANANEN
Wat heb je nodig?
A
B
C

A

B

C

D

D

2

[1]

Je leest:
Neem je zwempak mee!
Wat neem je mee?
A
B
C

A

B

C

D
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3

Je leest:
Te koop: armband
Wat is er te koop?
A
B
C

A

B

C

D

D

4

[1]

Je krijgt een e-mail:
Morgen naar de film!
Waar ga je naartoe?
A
B
C

A

B

C

D

D

5

[1]

Je gaat een dagje naar het strand. Waar ga je naartoe?
A
B
C

A

B

C

D

D

[1]
[Totaal: 5]
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Oefening 2, vragen 6-10
Kijk naar de volgende plaatjes.

A

B

C

D

E

F

Schrijf de letter (A, B, C, D, E of F) in het juiste hokje.
6

Anita loopt met de hond.

[1]

7

Ben drinkt een kopje thee.

[1]

8

Cornelia werkt op een boerderij.

[1]

9

Dirk zit in de trein.

[1]

10 Eline kijkt naar de eenden.

[1]
[Totaal: 5]
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Oefening 3, vragen 11-15
Piet stuurt een e-mail naar zijn vriend Fred. Lees de tekst.

Hoi Fred,
Ga je dinsdag met Hans en mij naar de dierentuin? We willen graag de baby olifant zien. Er zijn
ook nieuwe krokodillen. Die vind jij wel interessant. Ik hou meer van apen.
We gaan met de bus, want het is te ver om te fietsen. We vertrekken om 9 uur. Om 10 uur kunnen
we de dierentuin in. Neem geld mee voor eten en drinken, want we blijven de hele dag.
Ik hoor vanavond op de voetbaltraining wel of je dinsdag mee wil naar de dierentuin.
Tot straks!
Piet

Kruis (X) het juiste hokje bij het juiste antwoord aan.
11 Hans en Piet willen de ...
A

olifant zien.

B

apen zien.

C

krokodillen zien.
[1]

12 Ze gaan ...
A

op de fiets.

B

lopen.

C

met de bus.
[1]

13 De dierentuin gaat ...
A

om negen uur open.

B

om tien uur open.

C

’s middags open.
[1]
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14 Ze nemen ...
A

brood mee.

B

drinken mee.

C

geld mee.
[1]

15 Vanavond gaan Piet en Fred ...
A

voetballen.

B

naar de dierentuin.

C

uit eten.
[1]
[Totaal: 5]
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Deel 2
Oefening 1, vragen 16-20
Lees de volgende tekst.

Cursus schilderen
Ben je tussen twaalf en zestien? Dan is onze schildercursus iets voor jou!
Deze zomer kan je een week lang leren schilderen in de buurt van Utrecht. Tien kilometer buiten
de stad staat naast onze oude boerderij een moderne stal waar je les krijgt van bekende schilders.
Bij mooi weer werken we in de natuur. Als het regent, schilderen we in de stal.
Je overnacht met z’n vieren in één van onze vijf tenten. ’s Avonds is er een barbecue en muziek.
De cursus kost € 260.
Bel snel voor meer informatie, want we hebben maar ruimte voor twintig mensen!

Kies één woord uit de tabel om de zin af te maken.
bellen

betalen

binnen

buiten

nieuw

oud

tieners

vier

vijf

volwassenen

16 De cursus is voor

[1]

17 Je leert schilderen in een

gebouw.

18 Bij slecht weer schilderen we

[1]

[1]

19 Je slaapt met

mensen in een tent.

20 Je moet gauw

[1]

[1]

[Totaal: 5]
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Oefening 2, vragen 21-30
Mia schrijft een brief aan haar vriendin Lies. Lees de brief en beantwoord de vragen in het
Nederlands.

Beste Lies,
Ik zit vanaf augustus op rolschaatsen. Dat is leuk joh! Je rijdt niet alleen
rondjes, maar je leert allerlei kunstjes. Ik kan springen en mijn been heel
hoog doen. Twee weken geleden was er een wedstrijd en ik heb de eerste
prijs gewonnen.
Heb je dat nieuwe tv-programma gezien waarin kinderen hun ouders iets
nieuws leren? Ik leer mijn moeder nu rolschaatsen. Zij vindt mijn hobby
heel leuk, maar ze durft niet zo veel. Ze is bang dat ze valt. Toch probeert
ze het. Weet je nog dat mijn broer Maarten vorig jaar een ongeluk heeft
gehad? Hij is nog steeds niet beter en hij moet veel dingen opnieuw leren.
Hij vindt het leuk om te kijken als mijn moeder het probeert.
Over twee weken moet mijn moeder een dans doen in het
televisieprogramma. Ik vind het heel makkelijk, maar mijn moeder niet,
want alles is nieuw. We lachen veel. Bijvoorbeeld toen mijn moeder het
water in reed. Soms is het niet leuk. Laatst is ze gevallen en heeft ze haar
enkel geblesseerd. Toch is ze blij dat ze kan rolschaatsen.
Groetjes,
Mia

21 Wanneer is Mia gaan rolschaatsen?
[1]

22 Wat leert Mia bij het rolschaatsen?
[1]
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23 Wat heeft Mia gewonnen?
[1]

24 Wie leren iets nieuws in het tv-programma?
[1]

25 Waarom durft Mia’s moeder niet veel?
[1]

26 Wat is er met Maarten gebeurd?
[1]

27 Hoe gaat het met Maarten?
[1]

28 Wanneer moet Mia’s moeder haar dans laten zien?
[1]

29 Waarom is het rolschaatsen niet makkelijk voor Mia’s moeder?
[1]

30 Wat vindt Mia’s moeder nu van het rolschaatsen?
[1]
[Totaal: 10]
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Deel 3
Oefening 1, vragen 31-35
Lees de volgende tekst en de beweringen.
Kruis [X] het hokje met WAAR aan als de bewering juist is.
Kruis [X] het hokje met NIET WAAR aan, als de bewering onjuist is EN verbeter de bewering
zonder het woord ‘niet’ te gebruiken, zoals in het voorbeeld.
LET OP: 2 beweringen zijn waar en 3 beweringen zijn niet waar.

Beleefd zijn tegen de gasten
Adam (16) werkt in het restaurant van een grote winkel in Rotterdam. Hij vertelt:
‘Ik maak broodjes klaar, help mensen met hun bestelling, was af en houd de zaal schoon.
Mijn broer heeft hier ook gewerkt. Ik hoorde thuis zijn verhalen over hoe leuk en gezellig dat was.
Toen ik vijftien was, ben ik ook begonnen.
Het is niet echt zwaar werk. Je staat de hele dag, maar daar merk je eigenlijk niks van omdat je
constant bezig bent. Wanneer het superdruk is, werk je hard, maar de dag vliegt om. Het wordt
pas zwaar wanneer het rustig is. Dan voel je je veel sneller moe.
Als iemand klaagt dat de patat niet warm is, krijgt hij meteen nieuwe. Dan zeg ik: “sorry en
smakelijk eten!” De meeste mensen zijn vrolijk, maar soms is er wel iemand die problemen maakt
om niets. Toch blijf ik altijd beleefd tegen de gasten.
In het begin at ik elke dag patat en snacks. Maar na twee weken heb je het wel gezien hoor. Nu
eet ik hier gewoon een broodje of ik neem zelf wat mee.
Ik moet eerlijk zeggen: ik werk om het geld. Gelukkig heerst er een goede sfeer. Er is altijd tijd
voor een grapje. En het werk is heel afwisselend.
Ik spaar voor mijn rijbewijs. Dat wil ik over twee jaar gaan halen. Het lijkt nog ver weg, maar kost
ook veel geld. Maar als ik tussendoor iets leuks zie, dan koop ik het wel, hoor.
Sinds ik geslaagd ben voor mijn eindexamen werk ik drie dagen per week. Ik ga pas volgend jaar
aan mijn nieuwe opleiding beginnen. Ik wil later in de haven werken of gaan varen.’
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Voorbeeld:

WAAR NIET WAAR

Adam werkt in een restaurant van een groot hotel.

X

Adam werkt in een restaurant van een grote winkel.

31

Adam doet verschillende dingen op zijn werk.

32

Adams broer bracht hem op het idee om in het restaurant te gaan
werken.

33

Het is iedere dag zwaar werk.

34

Adam eet nu elke dag patat en snacks.

35

Adam geeft al zijn geld uit aan leuke dingen.

[Totaal: 8]
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Oefening 2, vragen 36-41
Lees de volgende tekst en beantwoord de vragen in het Nederlands.

Schoolreisje: tien dagen uitwisseling met China
Carla wist niet wat ze moest verwachten. ‘Je hoort maar weinig over China. Als je naar Frankrijk of
België op uitwisseling gaat, is de cultuur toch een beetje hetzelfde als hier. De Chinese cultuur is
totaal anders.’
Carla wil later iets gaan doen met reizen en andere culturen. Dit leek haar een goede kans om te
kijken of ze dat écht leuk vond. Ze vloog samen met zeven andere vierdeklassers naar Shanghai.
Ze werden meteen met een busje naar de school gebracht waar Carla kennis maakte met Kelly, bij
wie ze tien dagen logeerde. Chinese scholieren hebben bijna allemaal een Engelse naam, omdat
hun Chinese naam zo moelijk is voor westerlingen. De school was heel anders dan Carla’s school:
veel groter en met een enorme kantine omdat iedereen er drie keer per dag eet, terwijl
Nederlandse kinderen alleen tussen de middag op school kunnen eten.
De scholieren werken heel hard. Chinese ouders mogen maar één kind hebben, dus moet dat kind
het goed doen op school. Carla en Kelly moesten om zes uur ’s ochtends weg. ‘Dan waren we om
half zeven op school en pas rond half elf ’s avonds waren we weer thuis. En dan had je nog
huiswerk!’
Carla heeft van de uitwisseling genoten: ‘Op vakantie zie je meestal alleen de toeristische dingen,
maar als je met Chinezen bent, ontdek je het echte leven. We zijn bijvoorbeeld naar een markt
geweest in een oude stad. Daar zag je alleen maar Chinezen en helemaal geen toeristen. Ik
maakte foto’s van hen en zij van mij!’
De moeder van Kelly was erg vriendelijk. Jammer genoeg sprak ze geen Engels, en Carla geen
Chinees. Dat was wel moeilijk, maar meestal kwamen ze er wel uit met gebaren.
Toen ze weer thuis was, miste ze China erg. Gelukkig komen de Chinezen in januari naar
Nederland.

36 Wat wist Carla over China voordat ze er naartoe ging?
[1]

37 Waarom wilde Carla graag naar China?
[1]

38 Waarom heeft Kelly twee namen?
[1]
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39 Wat vond Carla van de Chinese schooldag? Noem twee dingen.
(i)

[1]

(ii)

[1]

40 Wat vond Carla speciaal als ze met de Chinese familie uitging?
[1]

41 Waarom konden Carla en de moeder van Kelly niet met elkaar praten?
[1]
[Totaal: 7]
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