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Examen : Nederlandse Taal (Lezen en Schrijven) 

Niveau : KSE 1 

Opgavenummer : NL1(01) 

Examenduur : 60 minuten 

 

© IVIO-Examenbureau. 

Nadruk verboden. Deze opgave blijft eigendom van het IVIO-Examenbureau. 

Instructie 

 Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. 

 Hieronder volgen 15 opdrachten. 

 Schrijf de antwoorden duidelijk op de daarvoor bestemde lijnen.  

 Streep foutieve antwoorden duidelijk door. 

 

 

Naam kandidaat :   

Kandidaatnummer :   

Examenplaats :   

Examendatum :   

 

 

Lees de tekst en beantwoord de vragen 1 t/m 5 

 

Piet, Ria en Bas de Wild gaan drie weken op 

vakantie. Piet heeft een huis gehuurd in 

Venlo. Piet, Ria en Bas wonen in Haarlem. 

Van Haarlem naar Venlo is 200km. Piet 

neemt de route Haarlem-Utrecht-Arnhem-

Nijmegen-Venlo. Dit is niet de kortste route 

maar volgens Piet is er op deze route minder 

kans op file. 

 

       
 

Het huis in Venlo is erg mooi. Het adres is Slotlaan 118 en het huis staat in een grote 

buitenwijk. Het huis heeft twee verdiepingen en een garage. Ria voelt zich meteen thuis. Piet 

en Bas moeten nog even wennen. 

Als het mooi weer is, gaat Bas naar het zwembad in Venlo. Bas zwemt de hele middag. Het is 

erg druk in het zwembad. Bas ziet veel bikini’s, zwembroeken, duikplanken en speelgoed.  
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De drie weken vliegen om. Piet, Ria en Bas zien veel van de omgeving van Venlo. Op de 

laatste dag van de vakantie trakteert Ria op taart. Ze heeft wel acht dozen met taart gekocht! 

Piet, Ria en Bas vertrekken ’s morgens uit Venlo. Er is geen file op de weg. Onderweg 

stoppen ze nog een half uur en eten ze wat in een wegrestaurant. ’s Middags komen ze in 

Haarlem aan. De vakantie zit er weer op. 

 

1. Hoelang gaan Piet, Ria en Bas op vakantie? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Waar woont de familie de Wild? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Hoeveel km. is het van Haarlem naar Venlo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Wat ziet Bas niet in het zwembad van Venlo? (kruis het goede antwoord aan) 

� a. Bikini’s, zwembroeken en speelgoed 

� b. Duikplanken, bikini’s en speelgoed 

� c. Zwembroeken, badmeesters en duikplanken 

 

5. Hoeveel dozen met taart heeft Ria gekocht? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Lees de tekst en beantwoord de vragen 6 t/m 7 

Piet leest het volgende bericht in de krant: 

 

 
bron: Noordhollands Dagblad 

 

6. Op welke dag heeft de stad Pisa bekend gemaakt dat de toren van Pisa weer open gaat  

 voor publiek? (kruis het goede antwoord aan) 

� a. Op maandag 

� b. Op vrijdag 

� c. Op zondag   

 

7. Hoelang is de toren van Pisa gesloten geweest? (kruis het goede antwoord aan) 

� a. Ruim tien jaar 

� b. Ruim vijftien jaar 

� c. Ruim twintig jaar 
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Lees de tekst en beantwoord de vragen 8 t/m 10 

 

Ria wil volgend jaar naar Frankrijk op vakantie. Zij leest het volgende bericht in de krant: 

 

 
bron: Noordhollands Dagblad 

8. Welk telefoonnummer moet u bellen om een luxe stacaravan te huren in de Vendée? 

Kruis het goede antwoord aan. 

� a. 0318 – 503366 

� b. 020 – 4285999 

� c. 072 – 5716217 

 

9. Bij welke twee organisaties kunt u VAKANTIEHUIZEN of een afkorting hiervan,  

 huren? Kruis het goede antwoord aan. 

� a. Happy Tent en Interzon 

� b. Happy Tent en Liberté-vakantiehuizen 

� c. Liberté-vakantiehuizen en Interzon 

 

10. Op welke website kunt u kijken voor huizen en villa’s in wijngebieden? Kruis het goede  

 antwoord aan. 

� a. www.cazebonne.nl 

� b. www.caravan-comfort.com 

� c. www.reizmeer.nl 
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Schrijven: maak de vragen 11 t/m 15 

 

11. Bas gaat naar het zwembad in Venlo. Op de tekeningen ziet u wat Bas allemaal in het  

 zwembad ziet.  

                 

              

 

a. Maak een lijst van alle voorwerpen die Bas in het zwembad ziet. 

b. Vul de lijst aan met vijf voorwerpen die u zou meenemen naar het zwembad. 
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12. Zet in de goede vorm 

 

een bal – twee __________________________ 

 

een toren – drie _________________________ 

 

ik rij naar Venlo – wij ____________________ naar Venlo 

 

een doos met taart – acht __________________ met taart 

 

Bas heeft gezwommen – Piet en Ria __________________ gezwommen 

 

13. Piet wil informatie over Venlo aanvragen. Hij schrijft een kaartje naar het  

 V.V.V.kantoor in Venlo. Zijn adres is: Piet de Wild, Sportstraat 3, 2318 BE in Haarlem.  
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14. Op de deur van het zwembad in Venlo hangt dit bord. Wat betekent dit? 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

15. Piet en Bas komen op hun laatste vakantiedag in Venlo thuis. Er hangt een briefje aan  

 de deur. Maak het briefje af. 

 

Piet en Bas, 

Het is de laatste ____________ van de vakantie. 

Ik ga ____________ de bakker. Ik trakteer op  

______________. 

Zet alvast _________________. Tot _____________! 

 

Ria. 

 

 

 

 

 

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(01) 

 

Vraag Antwoord 

 

 

 

 

 

Punten 

per 

vraag  

Aftrek 

per 

fout 

1 
3 weken  10 10 

2 
Haarlem 10 10 

3 
200 km  10 10 

4 
c 10 10           

5 
8 10 10            

6 
b 10 10             

7 
a 10 10            

8 
c 10 10            

9 
c 10 10            

10 
a 10 10            

11 
bal                                       - 1 voor niet genoemde voorwerpen 

stoel                                    - 1 voor incorrecte spelling 

plank 

brood of boterham(men) 

kaas 

ijs 

melk 

(zwem)band/speelgoed 

emmer + schep 

(duik)bril 

Vijf eigen voorwerpen     - 1 voor niet genoemde voorwerpen 

                                           - 1 voor incorrecte spelling 

10 1  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 12 
 ballen                               - 2 voor incorrecte spelling 

 torens 

 rijden 

 dozen 

 hebben 

10 2      
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13 
naam + adres correct ingevuld (- 5 naam en adres niet correct 

ingevuld) 

duidelijke boodschap met verzoek om informatie ( - 5 geen 

duidelijk verzoek om informatie)  

(correcte spelling n.v.t. duidelijk verzoek om informatie 

belangrijker) 

10 5              

14 
verboden te rennen, of dergelijke boodschap 

(correcte spelling n.v.t. begrijpen van betekenis ‘bord’ belangrijker) 

10 10            

15 
dag                                       - 2 incorrecte spelling per woord 

naar 

taart 

koffie/thee 

straks/zo/ziens/gauw etc. 

10 2    

 
totaal 150  

 

Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door  15 

 


