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Examen : Moderne Vreemde Taal Engels 

Niveau : KSE 1 

Opgavenummer : MVTE1(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 6 opdrachten. 

 Schrijf de antwoorden duidelijk op de daarvoor bestemde lijnen. 

 Streep foutieve antwoorden duidelijk door. 

 

 

Naam kandidaat :   

Kandidaatnummer :   

Examenplaats :   

Examendatum :   

 

Opdracht 1 

 

Lees de onderstaande advertentie aandachtig door en beantwoord daarna de vragen met 

gebruik  van de woordenlijst. 

  

Save up to $ 5.95 in SEA LIFE centres 

Take an amazing underwater journey of discovery at a SEA LIFE Centre and see some of the 

thousands of amazing creatures from the deep that swim around our shores. From shrimps to 

sharks – it’s unforgettable. 

This voucher admits one adult or child free when accompanied by a full-paying adult. Valid 

until October 30, 2003. Not to be used with any other offer. 

Ring 0800 500700 for more information. 
 

Woordenlijst 

save  besparen     valid  geldig 

$  dollarteken     admit  toelaten 

adults  volwassenen 

free  gratis 

voucher  waardebon 
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1A.  Vragen bij de tekst 

Is het waar? Zet dan alleen een kruisje achter Waar 

Is het niet waar? Schrijf  dan het goede antwoord in het Engels  achter Niet waar 

 

1. You can save $ 8.95 with the voucher. 

 

Waar _______________________________________________________________ 

 

Niet waar _______________________________________________________________ 

 

 

2. You can see all creatures from the deep in a SEA LIFE centre.  

 

Waar _______________________________________________________________ 

 

Niet waar _______________________________________________________________ 

 

 

3. You can use the voucher with any other offer.  

 

Waar _______________________________________________________________ 

 

Niet waar _______________________________________________________________ 

 

 

4. On November 1, 2003 the offer is no longer valid. 

 

Waar _______________________________________________________________ 

 

Niet waar _______________________________________________________________ 

 

 

5. You can send an e-mail for more information. 

 

Waar _______________________________________________________________ 

 

Niet waar _______________________________________________________________ 
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1B. Kies het juiste Engelse woord bij het Nederlandse woord en schrijf het op de regel 

erachter.De Engelse woorden komen ook in tekst 1 voor.  

 

Engelse woorden 

offer 

amazing 

accompany 

shore 

 

Vul in 

 

1. vergezellen  ___________________________________________________ 

 

2. aanbod   ___________________________________________________ 

 

3. verbazingwekkend ___________________________________________________ 

 

4. kust   ___________________________________________________ 

 

 

Opdracht 2 

 

Geef in het Engels antwoord op de vragen 1 tot en met 5. Maak volledige zinnen. U mag de 

woorden van de woordenlijst gebruiken. 

 

woordenlijst 

naam  name 

wonen  live 

baan  job 

 

 

1. Hoe heet u? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Waar woont u? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Hebt u een partner of bent u alleenstaand? 

 

_____________________________________________________________________ 
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4. Hebt u een baan of volgt u een opleiding? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Wat is uw hobby? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Opdracht 3 

 

Beschrijf het uiterlijk van een vriend of vriendin. Gebruik minstens 10 Engelse woorden. U 

mag de woordenlijst gebruiken. Schrijf onderaan het totaal aan woorden dat u hebt gebruikt. 

Meer dan 10 woorden mag.     

 

Woordenlijst 

Lang Tall   Haar  Hair 

Klein Short  Ogen  Eyes 

Mooi Beautiful  Donker Dark 

Knap Handsome  Blond  Blonde 

 

My friend is _________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(_________ = aantal gebruikte woorden) 

 

 

Opdracht 4 

 

Zoek bij de zinnen 1 t/m 5 een passend antwoord uit het rijtje A t/m E. Gebruik ieder 

antwoord slechts 1 keer. Vul de letter van het juiste antwoord in achter de bijbehorende zin. 

 

  Antwoord    

1 How long have you been living in this flat?   A I can afford it. 

2 When are you moving to your new house?   B Next week. 

3 Is the rent high?   C Since 1997. 

4 Have you met your new neighbours?   D Only half a mile. 

5 How far is it to the city centre?   E No, not yet. 



 

 IVIO-Examenbureau MTVE1 (01) - 5 - 

Opdracht 5 
 

Schrijf in het Engels het antwoord op de vraag in deze gesprekjes. Schrijf het antwoord op de 

regel onder de Nederlandse zin en gebruik de woorden van de woordenlijst. 

 

Woordenlijst 

leuk vinden like      bellen  call 

ontmoeten meet      spreken  speak to 

op zoek naar looking for     lusten  like 

vanavond tonight 
 

 

A. Meeting people 
You have not met Elaine yet, have you? 

1. Nee, maar ik vind het leuk om haar te ontmoeten 

 

________________________________________________________________________ 

 

Shall I make an appointment with her? 

2. Ja, op een zondag. 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

B. Tea-time 

3. Lust je een kopje thee? 

 

________________________________________________________________________ 

 

Yes, please. 

 

4. Met melk en suiker? 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

C. Looking for a job 

5. Angela is op zoek naar een baan. 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

What does she want? 

6. Ze wil in een ziekenhuis werken. 

 

________________________________________________________________________ 
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D. Telephoning 

Eastbourne 15014 

7. Hallo. Kan ik Mary spreken? 

 

________________________________________________________________________ 

 

Sorry, but she is out. 

8. Kan ik haar vanavond bellen? 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Opdracht 6 

 

Zet de zinnen van onderstaande brief in de juiste volgorde. Noteer achter de letters A t/m I 

alleen de nummers. Gebruik iedere zin slechts 1 keer. 

 

1. David. 

2. Dear Inge. 

3. I liked reading it. 

4. I had a holiday job in the summer. 

5. It was advertised at the job centre. 

6. Thanks for the letter about your holiday job. 

7. That’s all for now. 

8. Love. 
 

A.   _____________________ 

B.   _____________________ 

C.   _____________________ 

D.   _____________________ 

E.   _____________________ 

F.   _____________________ 

G.   _____________________ 

H.   _____________________ 

 

 

 

 
 

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 MVTE1(01) 

Opdracht Vraag Antwoord Punten per 

vraag  

  

1A Juist antwoord: 2 p. 

Onjuist antwoord: 0 p. 

 

 1 Niet  waar: Tou can save up to $ 5.95. 2 

 2 Niet waar: You can see some of the thousands of creatures from the 

deep  in a SEA LIFE centre. 

2 

 3 Niet waar.    2 

 4 Waar.  2 

 5 Niet waar: You must make a (tele)phone call/ring them up 2  

   1B     1 

2 

3 

4 

 

Accompany  

Offer  

Amazing  

Shore 

1 

1 

1 

1 

 

2       

 

Juist antwoord: 1 p.  Onjuist antwoord: 0 p.    

Antwoordmodel: 

 

  1.    My name is………. 

1. I live in…….. 

2. I am married/single. I have a partner/ I do not (don’t) have a 

partner 

3. I have a job (as a……) 

I go to school / I study 

4. My hobby is……. 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

3 Alle fouten: 1 p. aftrek. 5 

4  Juist antwoord: 1 p. Onjuist antwoord: 0 p.  

1.C  

2. B 

3. A 

4. E 

5. D 

 

1 

1 

1 

1 

1 

5  Juist antwoord of  met 1 taalfout: 2 p.   

Onjuist antwoord of met meerdere taalfouten: 0 p. 

 

   

1.    No, but I (would) like to meet her. 

2. Yes, on a Sunday. 

3. Would you like/Do you like a cup of tea?  

4. With milk and sugar? 

5. Angela is looking for a job. 

6. She wants to work in a hospital. 

7. Hello, can I speak to Mary? 

8. Can I call her tonight? 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6  Juist antwoord: 2 p. Onjuist antwoord: 0 p.  

 A.   2 

B. 6 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

F. 7 

G. 8  

H. 1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

  Totaal aantal te behalen punten  61 
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NORMERING 

Opdracht 1A 

Opdracht 1B 
 10  

 04 

Opdracht 2  05 

Opdracht 3  05 

Opdracht 4  05 

Opdracht 5  16 

Opdracht 6  16 

TOTAAL  61   

 

 

 

Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door 6.1 (totaal gedeeld door 10) 

 


