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Examen : Nederlandse Taal (Lezen en Schrijven) 

Niveau : KSE 1 

Opgavenummer : NL1(02) 

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 of kruis het goede 

antwoord aan.  

 Streep foutieve antwoorden duidelijk door. 

 Lever uw werk en deze opgave in alvorens de examenruimte te verlaten. 

 

Naam kandidaat :   

Kandidaatnummer :   

Examenplaats :   

Examendatum :   

 

Lees de tekst en beantwoord de vragen 1 tot en met 5. 

 

Een dag naar de dierentuin 

 

Het is maandagmorgen tien uur. De klas van juffrouw Anneke gaat naar de dierentuin. Hoewel 

de dierentuin op maandag gesloten is, heeft de dierentuin vandaag een uitzondering gemaakt 

voor de klas van juffrouw Anneke. Juffrouw Anneke is namelijk jarig. 

 

Om tien uur vertrekt de bus naar de dierentuin. De bus staat voor de school en alle kinderen 

stappen in de bus. De rit naar de dierentuin duurt een half uur. 

In de dierentuin krijgen de kinderen en juffrouw Anneke eerst een rondleiding langs alle 

pasgeboren dieren. Daarna is er een speurtocht langs de zoogdieren en de insekten. 

Om een uur is er een uitgebreide lunch in het gorillahuis. En ’s middags mogen alle kinderen en 

juffrouw Anneke vrij door de dierentuin wandelen. 

 

Bas, Johan en Omar lopen meteen naar de katachtigen. Leeuwen, tijgers, poema’s en panters zijn 

hun favoriete dieren. Shilla, Meike en Sandra gaan naar de dolfijnen, zeeleeuwen en orka’s. Van 

deze dieren kunnen ze geen genoeg krijgen. 

Ook de spinnen en slangen worden niet vergeten door de kinderen. Maar het is vooral griezelen 

bij de krokodillen.  
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Aan het eind van de middag gaan alle kinderen en juffrouw Anneke naar het voederen van de 

pinguins kijken. Het is erg leuk om te zien hoe deze dieren heen en weer waggelen in hun hok en 

in het water duiken om de vis te vangen.  

Om vier uur vertrekt de bus weer naar school. Het was een geslaagde dag voor de klas en een 

leuke verjaardag voor juffrouw Anneke. 

 

1. Op welke dag gaat de klas van juffrouw Anneke naar de dierentuin? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Waarom gaat de klas van juffrouw Anneke naar de dierentuin? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. De klas en juffrouw Anneke gaan ‘s morgens eerst: (Kruis het goede antwoord aan.) 

 

� a. in de bus naar de dierentuin, daarna een rondleiding en een speurtocht doen. 

� b. in de bus naar de dierentuin, daarna kijken bij de pinguins en uitgebreid lunchen. 

� c. in de bus naar de dierentuin, daarna uitgebreid lunchen en een speurtocht doen. 

 

 

4. Van welke dieren kunnen Shilla, Meike en Sandra geen genoeg krijgen? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Hoe laat vertrekt de bus terug naar school? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Bekijk/lees de advertentie en beantwoord de vragen 6 en 7. 
 

 

Juffrouw Anneke leest het volgende bericht in de krant: 

 

 

 
bron: NHD 16-2-2002  
 

6. Waarom wordt Artis ‘meer dan een dierentuin’ genoemd? (Kruis het goede antwoord aan.) 

 

� a. Omdat u naast de dieren ook een computer en wolven kunt zien. 

� b. Omdat u naast de dieren ook een Planetarium, een museum en een aquarium kunt  

    zien. 

� c. Omdat u naast de dieren ook een school en dino’s kunt zien. 

 

 

7. Wat kunt u, volgens de advertentie, doen om meer informatie over Artis te krijgen?  

 Kruis het goede antwoord aan. 

 

� a. bellen 

� b. op internet kijken 

� c. televisie kijken 
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Bekijk/lees de advertentie en beantwoord de vragen 8 tot en met 10. 
 

Juffrouw Anneke gaat tuinieren met de klas. Zij heeft de volgende boeken gekocht: 

 

 
bron: ECI Magazine 2001 
 

8. Met welk boek kunt u ‘van kleine tuinen iets bijzonders maken’? Kruis het goede  

 antwoord aan. 

 

� a. met het boek ‘Bloemschikken voor alle seizoenen’ 

� b. met het boek ‘Creatieve tuinideeën’ 

� c. met het boek ‘Kleine tuinen met allure’ 

 

9. Wat is het goedkoopste boek? (Kruis het goede antwoord aan.) 

 

� a. het boek ‘Bloemschikken voor alle seizoenen’ 

� b. het boek ‘Creatieve tuinideeën’ 

� c. het boek ‘Kleine tuinen met allure’ 

 

10. Wat is het nummer van ‘Creatieve tuinideeën’? Kruis het goede antwoord aan. 

 

� a. 11 467 29 

� b. 11 500 69 

� c. 11 617 36 
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Schrijven: maak de opdrachten 11 tot en met 15. 

 

11. Vul in op de open plaats: eu, ui, ei, ie, ij, au, ou of oo. 

Let op: u kunt de vormen meerdere keren gebruiken 

 

De kat kr_______pt in de gordijnen. 

 

Ik vind andijvie lekkerder dan pr_______. 

 

Mijn jongste zus tr________wt volgende week. 

 

De politie sp________rt de gestolen auto op. 

 

De wolf krijgt een vette kl_______f in de dierentuin. 

 

Juffrouw Anneke heeft een b___zondere verjaardag. 

 

We gaan met de tr______n naar Artis.  

 

Op straat moet u uw hond aan de r_______m houden. 

 

Het onderh______d van de dierentuin is erg belangrijk. 

 

De klas van juffrouw Anneke heeft p_______ze in het gorillahuis. 

 

 

12. Vul de goede vorm van het werkwoord in. 

 

vertrekken / We hoeven niet te wachten, de bus __________________ op tijd naar de  

 

                   dierentuin. 

 

spelen / Kinderen _________________ niet met krokodillen. 

 

vieren / Ik ______________ morgen mijn verjaardag thuis. 

 

houden / Bas, Johan en Omar __________________ van leeuwen en panters. 

 

hebben / Juffrouw Anneke ________________ gisteren een hele leuke verjaardag. 
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13. U wordt de nieuwe donateur van het Wereld Natuur Fonds. 

Vul op de onderstaande kaart de juiste gegevens in. 

 

 

 

 
bron: Panda, WWF maart 2002  
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14. Schrijf op wat u ziet op het plaatje. Maak hieronder vijf zinnen. Denk aan de juiste  

spelling, hoofdletters, punten en komma’s. 

 

 
 

 

 

a ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

b ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

c ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

d. ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

e ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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15. In de dierentuin hangt dit bord bij de krokodillen.Wat betekent dit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 

 

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(02) 

 

Opdracht Vraag Antwoord Punten 

per 

vraag  

Aftrek 

per fout 

lezen 
1 Op een maandagmorgen/maandag 10 10 

 
2 Omdat juffrouw Anneke jarig is 10 10 

 
3 a. 10 10 

 
4 Van de dolfijnen, zeeleeuwen en orka’s 10 10 

 
5 Om vier uur 10 10 

lezen 
6 b. 10 10 

 
7 b. 10 10 

 
8 c. 10 10 

 
9 a. 10 10 

 
10 b. 10 10 

schrijven 
11 kruipt                            - 1 per fout antwoord 

prei 

trouwt 

spoort 

kluif 

bijzondere 

trein 

riem 

onderhoud 

pauze 

10 1 

 
12 vertrekt                       - 2 per fout antwoord  

spelen 

vier 

houden 

had 

10 2 

 
13 In deze volgorde correct ingevuld: - 1 per fout 

Naam: voor- en achternaam 

Straat:  

Postcode:  

Plaats:  

Telefoon:  

E-mail: e-mailadres of geen/- 

Geboortedatum:  

10 1 

 
14 Zinnen moeten relevant zijn en beschrijven wat men 

op de tekening heeft gezien. Zinnen met ‘ik zie.......’ 

mogen. 

Spelling moet correct zijn, evenals hoofdletters, 

punten en komma’s. 

- 2 voor fouten in de zin op het gebied van 

relevantie, fouten in spelling en interpunctie. Bij  3 

10 2 
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fouten of meer per zin gaan er 2 punten van af 

 
15 Verboden hand in de kooi te steken, (niet voeren 

e.d.) Correcte spelling niet relevant, gaat om de 

juiste interpretatie van het bord 

10 10 

 
Totaal aantal te behalen punten 150  

 

Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door  15 

 


