
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Examen Nederlandse Taal (lezen en schrijven) 1 
 

 

Niveau : <1F / KSE 1 

Opgavenummer : NL1(08) 

Examenduur : 60 minuten 

 

Instructies 

 Dit examen bevat 13 opdrachten. 

 Vul in het onderstaande vak uw gegevens in.  

 Beantwoord de vragen zo volledig mogelijk.  

 Schrijf de antwoorden duidelijk op de daarvoor bestemde lijnen met een blauwe of 

zwarte balpen. 

 Streep fouten in uw antwoorden duidelijk door. 

 Lever dit examen in voordat u de examenruimte verlaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam kandidaat :   

Kandidaatnummer :   

Examenplaats :   

Examendatum :   

 

© IVIO-Examenbureau. Nadruk verboden.  

 Deze opgave blijft eigendom van het IVIO-Examenbureau.  
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Opdracht 1: Lees de tekst en maak de vragen 
 

Naar Egypte 

Rashid en Tinie gaan op vakantie naar Egypte. Zij hebben een reis geboekt bij een 
reisbureau. Zij gaan met een groep van vijftien mensen en een reisleider. Op het 
vliegveld ontmoeten Rashid en Tinie de groep voor het eerst. Het is een leuke groep. 
De meeste mensen zijn van hun eigen leeftijd. Rashid en Tinie zijn al in de zestig. 

 

In Egypte gaan ze eerst de piramides bezoeken. De piramides zijn gebouwd in het 
noorden van Egypte. De meeste piramides zijn al meer dan drieduizend jaar oud. De 
piramides hebben verschillende vormen. Eén piramide heeft de vorm van een trap. De 
buitenkant is heel ruw. Een andere piramide is heel hoog en steil. De bovenkant is heel 
glad. Deze piramide heet de piramide van Chefren. 

 

Daarna gaan Rashid en Tinie naar het zuiden van 
Egypte. Ze gaan met de hele groep in de bus op weg. 
Het is een lange reis. In de bus gaat ook een 
politieman mee. Het kan soms gevaarlijk zijn in het 
zuiden van Egypte. Zij bezoeken onderweg veel 
tempels. Rashid vindt de tempel van de koning het 
mooist. Tinie houdt erg van de natuur. Zij vindt de 
woestijn in het zuiden van Egypte erg mooi. 

 

Na de tempels gaan Rashid en Tinie een paar dagen varen op de Nijl. De Nijl is de 
langste rivier van de wereld. De reisleider heeft een mooie boot gehuurd. ’s Avonds 
eten ze altijd buiten op het dek van de boot. De reisleider zingt dan Egyptische liederen. 
Hij speelt op zijn gitaar. Na drie weken vliegen Rashid en Tinie terug naar huis. Thuis 
vertellen zij dat het de mooiste reis van hun leven was. 
 

 

1. Waar hebben Rashid en Tinie hun reis naar Egypte geboekt? 

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 

2. Wat bezoeken Rashid en Tinie in het noorden van Egypte? 

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 

3. Welke piramide is heel hoog en glad aan de bovenkant? 

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  
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4. Waarom gaat er een politieman mee in de bus? 

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 

5. Hoelang zijn Rashid en Tinie in Egypte geweest? 

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 

Opdracht 2: Lees de tekst en maak de vragen 
 

 

Bron: ‘Kampioen’ 

6. U zoekt een leuk vakantieadres in Duitsland. Welk telefoonnummer moet u bellen 
als u wilt kamperen én paardrijden met de hele familie? (Kruis het goede antwoord 
aan.) 

 a. 0049.2991200 

 b. 0049.56761509 

 c. 0049.5922828 
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7. Waar kunt u gebruik maken van het verwarmde grote binnenzwembad, de sauna 
en het Turkse stoombad? (Kruis het goede antwoord aan.) 

 a. in hotel Grossfeld 

 b. in huis Waldfrieden 

 c. in pension P. Jaspers 

 

8. Op welke website kunt u kijken voor vakantiehuizen? (Kruis het goede antwoord 
 aan.) 

 a. www.hotel-schneider.info 

 b. www.ponyhofcamping.de 

 c. www.outvak.nl 
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Opdracht 2: Schrijven: maak de opdrachten 
 

9. U schrijft een kort verhaaltje over uw vakantie naar Duitsland. U hebt met de hele 

familie gekampeerd en paardgereden. U vond het erg leuk. Schrijf een verhaaltje 

waarin staat: 

- dat u gekampeerd hebt in Winterberg, Duitsland; 

- dat u veel paardgereden hebt; 

- dat u volgend jaar terug wilt komen; 

- bedenk nog iets anders over uw vakantie in Duitsland. 
 

Let op! Bij deze opdracht krijgt u minder punten als u taalfouten maakt. 
 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 
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10. U bestelt via internet een reisgids over Egypte. U betaalt via internetbankieren. 

 De gids kost € 27,50. Vul de onderstaande gegevens. 

- Vul het juiste bedrag in, in cijfers. 

- Vul de datum in waarop u het geld overmaakt = uitvoerdatum.  

(gebruik de datum van vandaag) 

- Het rekeningnummer waar u het bedrag op moet storten is: 
NL66INGB0005026665 

- U hebt de reisgids besteld bij: ‘EgypteTours’, Reisweg 25, 3456 EG Arnhem. 

- Vermeld bij ‘omschrijving’: reisgids Egypte. 
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11. Schrijf op wat u ziet op het plaatje. Maak hieronder drie hele zinnen.  

 Denk aan de juiste spelling, hoofdletters, punten en komma’s. 

 

 

.  

 

 

a.  _______________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 

b.  _______________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  

 

c.  _______________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________  
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12. Het reisbureau heeft een lijst opgestuurd met dingen die u moet meenemen als u 
een reis naar het buitenland gaat maken. Zet de volgende lijst in alfabetische 
volgorde: 

 paspoort,  koffer,  badpak,  duikbril,  fototoestel,  jas,  zaklamp 

 

  ____________________  

  ____________________  

  ____________________  

  ____________________  

  ____________________  

  ____________________  

  ____________________  

  ____________________  

  ____________________  

  ____________________  

 

 

13. Vul het juiste woord in, kies uit: 

uit / in / op / onder / naar 

 
Morgen vliegen we ____________________ Egypte. 

Rashid komt ____________________ Marokko. 

We eten buiten ____________________ het dek van de boot. 

Ik lig ____________________ een palmboom in de zon. 

Tinie heeft ____________________ de reisgids gelezen over mooie piramides.  

 

 

Dit was de laatste opdracht. 
Lees de instructie op pagina 1 nog eens door en controleer of u die goed hebt 

gevolgd. 
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ANTWOORDEN & PUNTENTELLING BIJ TOETS NL1(08) 
 

Vraag Antwoord Punten 
per 
vraag  

Aftrek 
per 
fout 

1. Bij een reisbureau 5 5 

2. De piramides 5 5 

3. De piramide van Chefren 5 5 

4. Het is soms gevaarlijk in het zuiden van Egypte 5 5 

5. Drie weken 5 5 

6. b. 5 5 

7. a. 5 5 

8. c. 5 5 

9. Ter beoordeling docent: 
Goede boodschap: alle opdrachten (4x) moeten correct 
in het verslag vermeld staan 
Meer dan 10 taalfouten: - 4 punten 

12  
3 
 
 

10. Volledig ingevulde acceptgiro: bedrag in cijfers (27,50), op 
girorekening nr NL66INGB0005026665..., omschrijving,  
adres, postcode, plaats (Egypte Tours),  
 Overschrijvingsdatum= uitvoerdatum (datum van 
vandaag) 
 
Voor elk niet goed ingevuld item –1 punt 
Niets ingevuld bij: ‘Mededeling’ –2 punten; ‘eurobedrag’ 
Adressen verwisseld of 2x eigen adres ingevuld: -4 
punten. 

12  
 
 
 
 

1 
2 
4 

11. 3 zinnen moeten relevant zijn en beschrijven wat men op 
het plaatje ziet. Zinnen met ‘ik zie..’ mogen. 
Spelling moet correct zijn, evenals hoofdletters, punten 
en komma’s. 
Bij minimaal 3 fouten per zin op het gebied van 
relevantie, fouten in spelling en interpunctie, gaan er 2 
punten vanaf 

6 2 

12. Alfabetische volgorde: badpak, duikbril, fototoestel, jas, 
koffer, paspoort, zaklamp 
1 woord vergeten of op de verkeerde plaats = 2 pnt. 
Meer dan 1 fout = 0 punten. 

5  

13. naar, uit, op, onder, in 5 1 

Totaal aantal te behalen punten 80  

 

Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door 8. 
 
 
 
 


