
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen Moderne Vreemde Taal Engels 
 

 

Niveau : A1/ KSE 1 

Opgavenummer : EN1(06) 

Examenduur : 60 minuten 

 

Instructies 

 Dit examen bevat 5 opdrachten. 

 Vul in het onderstaande vak uw gegevens in 

 Beantwoord de vragen zo volledig mogelijk.  

 Schrijf de antwoorden duidelijk op de daarvoor bestemde lijnen met een blauwe of 

zwarte balpen. 

 Streep fouten in uw antwoorden duidelijk door. 

 Lever dit examen in voordat u de examenruimte verlaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam kandidaat :   

Kandidaatnummer :   

Examenplaats :   

Examendatum :   

 

© IVIO-Examenbureau. Nadruk verboden.  

 Deze opgave blijft eigendom van het IVIO-Examenbureau. 
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Opdracht 1 
 

 

Schrijf de onderstaande woorden in het goede rijtje. 
Hotel, rabbit, sun, rain, room, snow, dog, plane en sheep. 
 
 
Weather    Animals    Holiday 
 
______________  ______________  ______________ 
 
______________  ______________  ______________ 
 
______________  ______________  ______________ 
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Opdracht 2 
 
Lees de tekst goed door en geef antwoord op de vragen a t/m f op de volgende 
bladzijde. 
 

 

Tourist Menu 

 

Course 1: Starters 

Chicken soup 

Glass of fruit juice 

Fish salad 

 

Course 2: Meat, fish, vegetarian 

Steak and green beans 

Salmon and carrots 

Chicken leg and peas 

Omelette and green salad 

 

Course 3: Desserts 

Apple pie  

Cheeseboard 

Ice-cream 

 

Inclusive of: 

Chips 

One soft drink with your meal 

Coffee or tea after your meal 

 

 

Woordenlijst 

course  = gang/onderdeel van een maaltijd meat  = vlees 

salmon  = zalm carrots  = worteltjes 

peas  = doperwtjes desserts  = toetjes/nagerechten 

cheeseboard  = plankje met stukjes kaas naar keuze 

inclusive of  = inclusief/bij de prijs inbegrepen  

pie  = taart 
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Geef in het Engels antwoord op de vragen a t/m f. 
Let op: soms staat het begin van het antwoord er al. 
 
a. What sort of people is this menu for?  
 

 This menu  ______________________________________________________  
 

b. How many courses must they choose? 
 

 They must  ______________________________________________________  
 

c. What can they choose from course 2, if they do not like fish?  
 
 They can  _______________________________________________________  
 
  _______________________________________________________________  
 
d. What is the colour of carrots? 
 

 The colour of carrots  ______________________________________________  
 

e. What dessert would you choose from this menu? 
 
 I would _________________________________________________________  
 
f. What sort of drink is there after dessert? 
 

 After dessert  ____________________________________________________  
 
 

Opdracht 3 
 
In elke zin ontbreekt één woord. We geven er twee. Kies het woord dat goed in de zin 
past en schrijf het goed over op de schrijflijn. 
 
a. I drink/drinks _____________________________________  tea in the morning. 
 
b. Is this your car? I like it/him  _________________________________________  
 
c. How/what _________________________________ much is a ticket to London? 
 
d. Excuse me, /Sorry,  ___________________________ I do not understand you. 
 
e. I will/would _____________________________________ like one family ticket.  
 
f. Two sandwiches/sandwich  ___________________________________ please. 
 
g. Give me a/an  _____________________________________________  orange. 
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Opdracht 4 

 

Lees de tekst aandachtig. Maak daarbij gebruik van de woordenlijst.  

Beantwoord daarna de vragen a t/m g. 

 
 
Hans Brinker. 

The year is 1650. Hans lives in Spaarndam. It is a village not far from 
Amsterdam. His parents are very poor. They have a small farm with five cows, a 
horse and two pigs. Hans does not go to school today. He goes fishing in the 
river. There is a strong wind and the water is very high. The fish do not bite. After 
2 hours Hans goes home. He walks along the dike and sees a hole. ‘This is 
dangerous’, Hans thinks. ‘The hole can get bigger and then the dike can break.’  
 
He cannot go to his parents and ask them for help. His parents live one mile from 
the river. 
 
Then he gets an idea. He puts his thumb in the hole and stops the water. Later a 
man on a horse sees Hans. He asks if he can help him. Hans says to him: ’Ride 
to the village and tell everybody there is a hole in the dike’. After twenty minutes 
everybody from the village brings a sandbag. They put the sandbags on the hole. 
Now the dike is strong again and the water cannot come through. Hans Brinkers 
is the hero of Spaarndam.  
 

 
Woordenlijst 
village  = dorp ask  = vragen  
farm  = boerderij thumb  = duim 
pigs  = varkens sandbag  = zandzak 
goes fishing  = gaat vissen again  = weer 
along  = langs  through  = door 
hole  = gat hero  = held 
dangerous  = gevaarlijk dike  = dijk 
 
Vraag: Is wat hier wordt gezegd waar of niet waar? Omcirkel uw keuze. 

a. Spaarndam is dichtbij Amsterdam. waar / niet waar 

b. Hans is een rijke jongen. waar / niet waar 

c. Hans haat vissen. waar / niet waar 

d. De rivier staat vol met water. waar / niet waar 

e. De dijk kan niet breken. waar / niet waar 

f. Hans stopt het water met zijn duim. waar / niet waar 

g. Er komt iemand langs op een paard. waar / niet waar 
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Opdracht 5 

 
De zinsdelen staan door elkaar. Schrijf de goede zin op de schrijflijn. Schrijf het eerste 
woord van uw zin met een hoofdletter. 
 

a. work / I / in a shop 

  _______________________________________________________________  

 

 

b. he / my boss / is 

  _______________________________________________________________  

 

 

c. the shop / open / at nine o’clock / we 

  _______________________________________________________________  

 

 

d. very much / my job / like / I 

  _______________________________________________________________  

 

 

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 MTVE1(06) 
 

Opdracht Vraag Antwoord Punten 
per 
vraag  

1 Opdracht 1 
Eén punt aftrek voor elke spelfout. 
Elk woord dat niet in het goede rijtje staat: twee 
punten aftrek.  

 
Weather  Animals   Holiday 
sun                    rabbit                         hotel 
rain                    dog                            room 
snow                 sheep                         plane 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Totaal 18 

2 Opdracht 2 
Een van de onderstreepte gegevens is niet in het 
antwoord verwerkt: 2 punten aftrek.  
Volgorde van zinsdelen, per fout: 1 punt aftrek. 
Geen punten aftrekken voor spelfouten. 

 

 a This menu is for tourists. 4 

 b They must choose three things to eat. 4 

 c They can choose steak or chicken leg, or an 
omelette. 

4 

 d The colour of carrots is orange. 4 

 e I would … 4 

 f After dessert there is coffee or tea. 4 

  Totaal 24 

3 Fout woord of woord vergeten: 3 punten aftrek. 
Geen punten aftrekken voor spelfouten. 

 

 a drink  3 

 b it 3 

 c How 3 

 d Sorry, (komma vergeten is niet fout) 3 

 e would 3 

 f sandwiches 3 

 g an 3 

  Totaal 21 

4 “Waar” of “niet waar” verkeerd of vergeten: 3 punten 
aftrek. 

 

 a Waar 3 

 b Niet waar 3 

 c Niet waar 3 

 d Waar 3 

 e Niet waar 3 

 f Waar  3 

 g Waar 3 

  Totaal    21   
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Opdracht Vraag Antwoord Punten 
per 
vraag  

5 Elk woord dat verkeerd staat of vergeten is: geen 
punten toekennen. 

 

  1 I work in a shop. 4 

 2 He is my boss. 4 

 3 We open the shop at nine o’clock. 4 

 4 I like my job very much. 4 

  Totaal 16 

 Eindtotaal aantal te behalen punten:    100 

 
Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door 10.  
 
 


