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Examen : Nederlandse Taal (Lezen en Schrijven) 

Niveau : KSE 1 

Opgavenummer : NL1(10) 

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 markt 

 

Het is zaterdag. Anna en Kim gaan naar de markt. Op zaterdag is er altijd een grote markt in 

het centrum. Anna en Kim gaan op de fiets naar de markt. Zij hebben fietstassen op hun fiets. 

Zo kunnen ze heel veel spullen meenemen. 

 

Op de markt gaan ze eerst naar de boekenkraam. Anna houdt van stripboeken. Elke week kijkt 

ze bij de boekenkraam of er nog nieuwe stripboeken zijn. Deze week is er een nieuw 

stripboek van “Lucky Luke”. Anna houdt van Lucky Luke en zijn paard Jolly Jumper. Zij 

beleven altijd spannende avonturen. Kim houdt niet van stripboeken. Zij houdt van paarden. 

Maar deze week zijn er geen boeken over paarden in de boekenkraam. 

 

Na de boekenkraam gaan Anna en Kim naar de kledingkraam. De vrouw van de kledingkraam 

heeft elke maand een nieuwe serie kleding. De kleding is erg leuk en heel erg modern. Anna 

koopt een spijkerbroek en Kim koopt een trui en een T-shirt. Daarna kopen ze nog fruit bij de 

groentekraam. Met volle fietstassen gaan ze terug naar huis. 
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Yassin werkt op de markt. Elke zaterdag helpt hij zijn oom in de groente- en fruitkraam. 

Yassin kent Anna en Kim heel goed. Hij vindt de meisjes aardig. Hij probeert ze elke zaterdag 

te helpen. Maar soms is het te druk. Dan moet hij andere klanten helpen. 

 

Yassin werkt al twee jaar op de markt. Hij verdient veel geld. Hij spaart voor een auto. Hij 

heeft pas zijn rijbewijs gehaald. Nu wil hij een nieuwe auto kopen. De auto die Yassin wil 

kopen is heel duur. Dus hij zal nog wel een tijdje op de markt blijven werken. 

 

Yassin vindt het werken op de markt heel leuk. Hij kent heel veel mensen. De meeste klanten 

zijn aardig. De andere mensen die op de markt werken, komen altijd een praatje maken. Dat 

vindt Yassin erg gezellig. En zo gaat de dag snel voorbij. 

 

 

1. Waar is de grote markt op zaterdag? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

2. Naar welke kraam gaan Anna en Kim het eerst? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

3. Wat koopt Kim bij de kledingkraam? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

4. Bij wie werkt Yassin op de markt? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

5. Wat wil Yassin kopen van het geld dat hij op de markt verdient? 

 

 ______________________________________________________________________ 
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Schrijven: maak de opdrachten 6 en 7. 
 

6. Yassin werkt op de markt. Hieronder ziet u wat u kunt kopen bij de groente- en  

 fruitkraam van Yassin. 

 

 

      
 

 

 

a. Maak een boodschappenlijst van de vijf dingen die u hierboven ziet. 

b. Schrijf nog vijf extra dingen op die u zou kunnen kopen bij de groente- en fruitkraam 

van Yassin. 

 

 

 Boodschappenlijst 

 

 ___________________________ 

 

 ___________________________ 

 

 ___________________________ 

 

 ___________________________ 

 

 ___________________________ 

 

 

 Extra 

 

 _________________________ 

 

 _________________________ 

 

 _________________________ 

 

 _________________________ 

 

 _________________________ 

 

 

 

 

7. Vul de goede vorm van het werkwoord in. 

 

staan  Yassin _____________________________ op de markt. 

worden  Anna en Kim ______________________________ nooit ziek. 

fietsen  Iedere week ___________________________ Kim naar de markt. 

zwemmen In dit overdekte zwembad kun je heerlijk ________________________. 

bellen  Ik _______________________________ naar hotel Dalzicht. 
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Lees de tekst en beantwoord de vragen 8 en 9. 
 

 

 
 

Bron: Allerhande nr.13 2004 

 

 

8. Waarom koopt Aaf wasmiddel? 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

9. Welk soort wasmiddel koopt Aaf van het Eigen Merk? 

 

 ______________________________________________________________________ 
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Schrijven: maak de opdrachten 10 en 11. 
 

10. Schrijf in vijf goede zinnen op wat u ziet op de foto. 

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

 

  

  
 

 

1. ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

2. ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

3. ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

4. ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

5. ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 
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11. Zet in het meervoud. 

 

Voorbeeld: de zin - de zinnen 

 

de winkel - ____________________________________ 

 

de doos  - ____________________________________ 

 

de bon  - ____________________________________ 

 

de stoel  - ____________________________________ 

 

de pen  - ____________________________________ 

 

de brief  - ____________________________________ 

 

het antwoord - ____________________________________ 

 

de kaas  - ____________________________________ 

 

de jas  - ____________________________________ 

 

de kraam - ____________________________________ 
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Lees de tekst en beantwoord de vragen 12, 13 en 14. 
 

U wilt een weekendje weg. U ziet onderstaande advertentie in de krant.  

Beantwoord de vragen 12, 13 en 14 door het goede antwoord aan te kruisen. 

 

 
Bron: NHD 24-10-2004  
 

 

12. Waar kunt u gratis zwemmen e/o overdekt schaatsen? 

� a. Bungalowpark de Lindenberg 

� b. Denekamp Bavelds Dennen 

� c. Hotel Dalzicht 

 

 

13. Welk telefoonnummer kunt u bellen als u ‘Herfst & Kerst in Twente’ wilt boeken? 

� a. 0541-291500 

� b. 0541-351387 

� c. 0547-351844 
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14. Hoeveel kost de nazomeraanbieding van het Wapen van Ootmarsum voor drie dagen en  

 twee nachten?  

� a. € 95,- 

� b. € 97,50 

� c. € 135,- 

 

 

Schrijven: maak opdracht 15. 
 

15. U wilt gaan fietsen in de buurt van Nijverdal. U schrijft een kaartje naar het  

 VVV kantoor in Nijverdal. U wilt een boekje van de omgeving van Nijverdal  

 aanvragen. 

 

Vergeet niet uw naam en adres op te schrijven. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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(10) 

 

Opdracht Vraag Antwoord Punten 

per 

vraag  

Aftrek 

per fout 

Lezen 1 In het centrum. 2 2 

 2 De boekenkraam. 2 2 

 3 Een trui en een T-shirt. 2 1 

 4 Bij zijn oom. 2 2 

 5 Een auto. 2 2 

Schrijven 6 appel(s), banaan, bloemkool, druiven, knoflook. 

+ vijf relevante dingen die bij een groente- en fruitkraam 

te koop zijn (koffie niet maar noten b.v. wel). 

Correcte spelling niet vereist, gaat om de boodschap. 

10 1 

 7 staat, worden, fietst, zwemmen, bel. 5 1 

Lezen 8 Het wasmiddel is op. (eventueel: haar outfit is vies) 2 2 

 9 Vloeibaar wasmiddel. 2 2 

Schrijven 10 5 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 4 

punten vanaf. 

20 4 

 11 de winkels, de dozen, de bonnen, de stoelen, de pennen, 

de brieven, de antwoorden, de kazen, de jassen, de 

kramen. 

10 1 

Lezen 12 a. 2 2 

 13 c. 2 2 

 14 a. 2 2 

Schrijven 15 Correct ingevuld: eigen naam (voornaam/initialen/ 

achternaam, adres, postcode, woonplaats. (Volledig 

correct. Anders -5 punten.) 

Opdracht wordt vermeld, (strekking) vraagt boekje van de 

omgeving van Nijverdal aan. (Correcte spelling niet 

vereist.) 

Goede aanhef + afsluiting  

Foute of ontbrekende aanhef: -2 pnt. 

Foute of ontbrekende afsluiting: -3 pnt. 

25 5 

 

 

15 

 

 

5 

 
Totaal aantal te behalen punten 90  

 
Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door 9. 

Cesuur: ligt bij 50 punten, 49 punten of minder is onvoldoende, 50 punten of hoger is voldoende. 

 


