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Examen : Nederlandse Taal (Lezen en Schrijven) 

Niveau : KSE 1 

Opgavenummer : NL1(09) 

Examenduur : 60 minuten 

 

© IVIO-Examenbureau. 

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

 

● 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 fouten in uw antwoorden duidelijk door. 

● Lever uw werk en deze opgave in voordat u de examenruimte verlaat. 

 

Naam kandidaat :   

Kandidaatnummer :   

Examenplaats :   

Examendatum :   

 

 

Lees de tekst en beantwoord de vragen 1 t/m 5 op de volgende bladzijde. 
 

Wonen in Nederland 

 

Vlatka Dag komt uit Rusland. Hij woont al vijftien jaar in Nederland.  

Hij woont in Friesland om precies te zijn. Vlatka woont met zijn vrouw  

en twee kinderen in Sneek. Hij woont in een rijtjeshuis met een tuin.  

Het huis heeft een grote woonkamer. Het huis heeft boven drie slaapkamers en een badkamer. 

Het huis is gebouwd in 1987. Het is dus nog niet zo oud. Vlatka woont graag in Sneek omdat 

het een mooie stad is.  

 

Het huis van mevrouw Denneman is gebouwd in 1826. Het huis is heel erg oud en ook heel 

erg klein.   Mevrouw Denneman is 78 jaar. Zij heeft haar hele leven in hetzelfde  

   huis gewoond. Vroeger woonde ze er met de hele familie. Nu woont ze 

alleen met haar twee katten. Het dorp waarin mevrouw Denneman  

woont, is ook al heel erg oud. Het wordt beschermd door de regering. 

Dit betekent dat er geen nieuwe huizen in het dorp gebouwd mogen  

worden. Ook mogen de oude huizen niet veranderd worden. Mevrouw  

Denneman vindt dat een goed idee. 

 



 IVIO-Examenbureau NL1(09) - 2 - 

Samira heeft een flat gehuurd in Maastricht. De flat ligt net buiten het centrum. 

Gelukkig is er vlakbij haar huis een bushalte. De flat heeft twee kamers, een  

keuken, een badkamer en een balkon. Op het balkon heeft Samira een  

mooi uitzicht over de rivier de Maas. Samira verdient niet zoveel.  

Daarom krijgt zij huursubsidie. Nu houdt ze wat geld over om leuke spulletjes  

voor haar flat te kopen. 

 

Prince Kalé woont op een woonboot in Middelburg. Zijn ouders woonden in Afrika. Maar er 

was oorlog en daarom zijn ze naar Nederland gekomen. Prince is in Middelburg geboren. Hij 

woont heel fijn op zijn woonboot. Als hij ’s morgens wakker wordt, ziet hij de eenden voorbij 

zwemmen. In de zomer zit hij graag      buiten op zijn eigen terras. 

Het terras kijkt natuurlijk uit over      het water. Prince is blij dat 

hij de woonboot heeft gekocht. 

 

 

 

 

 

 

 

1. In welke stad woont Vlatka Dag met zijn familie? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

2. Waarom mogen er geen nieuwe huizen in het dorp van mevrouw Denneman gebouwd  

 worden? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

3. Waarom krijgt Samira huursubsidie? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

4. Waar woont Prince Kalé? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

5. Wie heeft een huis met een grote woonkamer en drie slaapkamers? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 
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Lees de tekst en beantwoord de vragen 6, 7 en 8. 
 

U bent op zoek naar een nieuw huis. U leest het volgende bericht in de krant: 

 

 
Bron: Alkmaars Weekblad 10 maart 2004  

 

6. In welke straat in Alkmaar staat het huis dat te koop is? (Kruis het goede antwoord aan.) 

� a.  Kennemerstraatweg 31-33 

� b. Koorstraat 8 

� c. Naast de Grote of Sint Laurenskerk 

 

 

7. In welke periode is het huis gebouwd? (Kruis het goede antwoord aan.) 

� a. na 1900 

� b. tussen 1800 en 1900 

� c.  voor 1800 

 

 

8. Wat is het telefoonnummer van Makelaardij van der Borden?  

 (Kruis het goede antwoord aan.) 

� a. 072 5119772 

� b. 072 5111909 

� c. 072 5141000 
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Lees de tekst en beantwoord de vragen 9 en 10. 
 

 
Bron: AllerHande nr. 8 2004  

 

9. Wat is het favoriete pastagerecht van Ans Arend? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

10. Wanneer doet Ans géén kaas over de pasta? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 
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Schrijven: maak de opdrachten 11 t/m 15. 
 

 

11. U hebt net een nieuw huis gekocht. U schrijft uw beste vriend/vriendin een ansichtkaart. 

-  Schrijf het adres van uw vriend/vriendin op. (U mag ook zelf een naam en adres  

  verzinnen.) 

- Vertel uw vriend/vriendin hoe het huis eruit ziet. Bedenk drie onderwerpen.  

 Bijvoorbeeld hoeveel slaapkamers er zijn, enzovoort. 

 - Denk aan een goed begin en een goede afsluiting. 
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12. U ziet een plaatje. Schrijf in vier goede zinnen op wat u op het plaatje ziet.  

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

 

 
 

 

1. ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

2. ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

3. ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

4. ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 
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13. In de tekst hieronder staan geen hoofdletters en punten.  

 Schrijf de tekst over en zet de hoofdletters en punten op de goede plaats. 

 

 

ans arend houdt erg van pasta zij eet twee maal per week pasta haar favoriete gerecht 

is lasagne de kleinkinderen houden ook van pasta zij vinden tricolore leuke pasta 

omdat het drie kleuren heeft 

 

 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

14. Wat is het tegenovergestelde van ...? 

 

jong - ________________________ 

 

uit - ________________________ 

 

vol - ________________________ 

 

groot - ________________________ 

 

lang - ________________________ 

 

dicht - ________________________ 

 

droog - ________________________ 

 

scherp - ________________________ 

 

dun - ________________________ 

 

lacht - ________________________ 
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15. Op een kruispunt staat dit bord. Schrijf in een goede zin op wat dit betekent. 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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(09) 

 

Opdracht Vraag Antwoord Punten 

per 

vraag  

Aftrek 

per fout 

lezen 1 Sneek 5 5 

 2 De regering beschermt het dorp. 5 5 

 3 Zij verdient niet zoveel. 5 5 

 4 Op een woonboot / In Middelburg (Beide 

antwoorden zijn goed, 1 moet genoemd worden.) 

5 5 

 5 Vlatka Dag 5 5 

 6 b 5 5 

 7 b 5 5 

 8 c 5 5 

 9 Lasagne 5 5 

 10 Als ze zalm met pasta heeft gemaakt. 5 5 

 11 Correct ingevuld; naam, adres, postcode en 

woonplaats (-1 voor elk niet genoemd item). 

3 kenmerken over het huis moeten worden vermeld, 

(-5 voor elk niet genoemd kenmerk). 

Goede aanhef + afsluiting (hallo, beste, tot ziens, 

groetjes...etc.) (-5 voor foute aanhef of afsluiting). 

4 

 

15 

 

10 

1 

 

5 

 

5 

 12 4 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 (5 punten per zin). 

-1 per fout per zin. 

Totaal 

20 pnt. 

5 pnt 

per zin 

 

 

 

 

1 

 13 Ans Arend houdt erg van pasta. Zij eet twee maal 

per week pasta. Haar favoriete gerecht is lasagne. 

De kleinkinderen houden ook van pasta. Zij vinden 

tricolore leuke pasta omdat het drie kleuren heeft. 

16 punten totaal, voor elke fout -1 punt. 

16 1 

 14 jong - oud 

uit - in/aan 

vol - leeg 

groot - klein 

lang - kort 

dicht - open 

droog - nat 

scherp - bot 

dun - dik 

lacht - huilt  

10 2 

 15 Verboden rechtsaf te slaan (strekking). 

Correcte spelling niet van belang. 

5 5 

 Totaal aantal te behalen punten 130  

 

Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door 13. 
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Dekking Eindtermen KSE Nederlands 1 (09) 

 

1.1 De Post   - opdracht 11 (lezen/schrijven) 

1.2. Borden   - opdracht 15 (lezen/schrijven) 

1.3 Woord en Beeld   - opdracht 6 t/m 9 

1.4 De Krant 1  - opdracht 6 t/m 10 

1.5 Informatieve teksten - opdracht 1 t/m 10    

1.6 Personalia (1.1. De Post) - opdracht 11 

1.7 Gegevens ordenen en  - opdracht 11 t/m 13 

noteren 1 

1.9 Verslag 1    - opdracht 11 

1.10 Eigen verhaal  - opdracht 12 

1.14 Lees- en   - opdracht 1 t/m 15 

Schrijfvoorbereiding 

1.15 Klankzuivere woorden - opdracht 11 t/m 15 

1.16 Spelling 1  -  opdracht 11 t/m 15 


