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Examen : Nederlandse Taal (Lezen en Schrijven) 

Niveau : KSE 2 

Opgavenummer : NL2(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 :   
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Lees de teksten en maak de vragen 1 tot en met 10. 

 

Bas de Wild viert zijn verjaardag. Hij is veertien geworden en hij heeft vijftien klasgenoten 

uitgenodigd voor zijn feest. Bas heeft besloten met zijn klasgenoten op stap te gaan. In de 

krant en in tijdschriften heeft hij de volgende ideeën opgedaan: 

 

 

 

1.                                                                                       

 

2. 

 

 

   bron:  Marie Claire dec. 2001  

    (beide artikelen) 

  

 

 



 

 IVIO-Examenbureau NL2(01) - 3 - 

 

3. 

  5. 
  4.  

Bron: alle artikelen Marie Claire dec. 2001  
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1. Welke twee artikelen hebben met ‘dans’ te maken? 

Nr. _________  

Nr. _________ 

 

2. Wat is de titel van de hiphop/breakdance/operaversie van Romeo en Julia in artikel 2? 

_____________________________________________________________________ 

  

3. Hoeveel films worden er besproken in artikel 4? 

_____________________________________________________________________ 

 

4. In welk artikel is er sprake van een theatershow voor de jeugd? 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Hoe heet deze theatershow? 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Welke twee voorstellingen zijn cabaret? Kruis het goede antwoord aan. 

� a. Bandits en Ngorongoro 

� b. Ngorongoro en Tangomagia  

� c. Ngorongoro en Vreemde Vreemdgangers 

� d. Tangomagia en Vreemde Vreemdgangers 

 

7. Welke film gaat over ‘jaloezie, verraad en wraak’? 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Kunt u écht de tango dansen met Máxima in artikel 3? 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Welk telefoonnummer moet u bellen voor kaartjes voor ‘Een echte van Dongen’? 

 Kruis het goede antwoord aan. 

� a. 020 – 6751440 

� b. 015 – 2159415 

� c. 071 – 5133985 
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10. Bas en zijn klasgenoten kiezen uiteindelijk voor een film uit artikel 4. Welke film zou  

 u voor hem kiezen? En leg uit waarom. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Schrijven: maak de vragen 11 tot en met 15. 

 

11. Piet de Wilde, de vader van Bas, haalt de boodschappen voor Bas zijn verjaardag.  

 Schrijf bij elke afbeelding op wat het is en wat u ermee kunt doen of waar het voor is. 

 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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12. Zet in de goede vorm. 

Bas ________________ (geven) een feest. Hij _________________ (hebben) zijn  

klasgenoten uitgenodigd. In totaal ________________ (komen) er 15 mensen.  

Bas ____________________ (verdelen) drie taarten over alle gasten. Piet en Ria, de  

ouders van Bas _________________ (zijn) ook op het feest. 

 

 

13. Zet de woorden in alfabetische volgorde 

proficiat  _______________________________ 

feestnummer  _______________________________ 

slingers  _______________________________ 

klasgenoot  _______________________________ 

polonaise  _______________________________ 

film   _______________________________ 

taart   _______________________________ 

verjaardag  _______________________________ 

Bas   _______________________________ 

feest   _______________________________ 

 

 

14. Zet de volgende woorden in het meervoud 

klasgenoot  _______________________________ 

boodschap  _______________________________ 

cadeau   _______________________________ 

ballon   _______________________________ 

feest   _______________________________ 
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15. Bas stuurt zijn klasgenoten een bedankbriefje na zijn verjaardag. Hij heeft een erg  

 leuke verjaardag gehad. Schrijf een briefje aan Suzan, een klasgenoot van Bas, waarin  

 in elk geval staat: 

- dat u haar bedankt voor de leuke verjaardag 

- dat u haar bedankt voor haar kado 

- dat u de film die jullie gezien hebben erg goed vond 

- en dat u haar maandag weer op school ziet 

- bedenk zelf nog twee andere dingen voor in de brief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 NL2(01) 

 

Opdracht Vraag Antwoord Punten 

per 

vraag  

Aftrek 

per 

fout 

Lezen 
1. nr 2  

nr 3 

5 

5 

5   

5 

 
2. Rome & Jewels 10 10 

 
3. 4 10 10 

 
4. 5 10 10 

 
5. Pinocchio  10 10 

 
6. c 10 10 

 
7. Morlang 10 10 

 
8. Nee (of dezelfde strekking) 10 10 

 
9. c 10 10 

Schrijven 
10. titel  

motivatie  

(ter beoordeling docent, incorrecte spelling 

toegestaan, eigen mening opschrijven belangrijk) 

5 

5 

5 

5 

Schrijven 
11. Woord + goede omschrijving 

 

(-1 punt per woord bij incorrecte spelling, -1 punt 

per foutieve omschrijving – bij elke afbeelding) 

10 1 

Schrijven 
12. geeft                        

heeft            

komen 

verdeelt 

zijn 

 

( - 2 per woord bij incorrecte spelling) 

10 2 

Schrijven/ 

Lezen 
13. Goede volgorde: Bas, feest, feestnummer, film, 

klasgenoot, polonaise, proficiat, slingers, taart, 

verjaardag 

 

( - 1 per woord in de verkeerde alfabetische 

volgorde) 

10 1 

Schrijven 
14. klasgenoten 

boodschappen 

cadeaus 

ballonnen 

feesten 

 

( - 2 per woord bij incorrecte spelling) 

10 2 
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Schrijven 
15. (totaal) 

Goede indeling:  

aanhef   

afsluiting 

 

Goede boodschap: alle opdrachten 

( - 1 per foutieve opdracht) 

 

Eigen inbreng (2x) 

 

Correcte spelling 

(10) 

 

1               

1 

4 

 

2 

 

2  

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1/8 per 

woord 

per zin 

 
Totaal aantal te behalen punten 150  

 

Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door  15 

 


