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Examen : Moderne Vreemde Taal Engels 

Niveau : KSE 1 

Opgavenummer : MVTE1(08) 

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 tekst goed door. Eronder staat een woordenlijst. Beantwoord daarna de vragen 

1 t/m 5 op de volgende bladzijde. 

 

 

Aerial photographs are always very special, even when they show an everyday scene. 

Things seen from above show a new perspective. 

KLM Aerocarto specializes in aerial photographs of Holland and has an impressive stock of 

photographs of the country seen from the air. They are ideal for posters, brochures and 

calendars, and can be ordered directly from Aerocarto. The costs are very reasonable. 

For more information about this service, please write to KLM Aerocarto, Antwoordnummer 

668, 1110 VG Schiphol-Oost. 

 

 

Woordenlijst 

aerial photographs   luchtfoto’s 

even when    zelfs wanneer 

an everyday scene  een alledaags tafereel  

seen from above  van bovenaf gezien      

an impressive stock  een indrukwekkende voorraad  

ordered   besteld 

reasonable   redelijk  
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Vragen bij de tekst. 

 

Is het waar? Zet dan alleen een kruisje achter Waar. 

Is het niet waar? Schrijf dan het antwoord in een goede Engelse zin achter Niet waar. 

 

1. Aerial photographs are different from other photographs. 

 

Waar __________________________________________________________________ 

 

Niet waar ______________________________________________________________ 

 

 

2. Everyday things become special when you look at them from the air. 

 

Waar __________________________________________________________________ 

 

Niet waar ______________________________________________________________ 

 

 

3. KLM aerocarto makes aerial photographs of all countries. 

 

Waar __________________________________________________________________ 

 

Niet waar ______________________________________________________________ 

 

 

4. Aerial photograph cost a lot of money. 

 

Waar __________________________________________________________________ 

 

Niet waar ______________________________________________________________ 

 

 

5. You can phone KLM aerocarto for more information. 

 

Waar __________________________________________________________________ 

 

Niet waar ______________________________________________________________ 

 



 IVIO-Examenbureau MVTE1(08) - 3 - 

Opdracht 2 
 

Schrijf onder B1, B2 en B3 het schuin gedrukte antwoord op in het Engels. 

 

A1. Excuse me. Can you tell me where North Street is, please? 

 

B1. De volgende straat rechts. 

 

 The___________________________________________________________________ 

 

 

A2. Is it far? 

 

B2. Tien  minuten. 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

A3. Should I take the bus? 

 

B3. U kunt bus 39 nemen. 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

Opdracht 3 
 

Schrijf op in het Engels:  

- wie u bent 

- hoe oud u bent  

- of u getrouwd bent of dat u niet getrouwd bent 

- in welk land u woont 

- wat uw hobby is. 

 

 _I_____________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 
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Opdracht 4 
 

Zet de zinnen van de brief in de juiste volgorde. Schrijf alleen de nummers van de zinnen 

achter de letters A t/m F.  

Gebruik iedere zin één keer. 

 

1. My friends Martin, Caroline and John will come, too. 

2. Love, Marjory 

3. I am sure you will like them.   

4. Hello Sue, 

5. Please let me hear from you soon.  

6. I am writing to invite you to a sailing weekend in July. 

 

Noteer alleen de nummers 1 t/m 6. 

 

A. __________________ 

B. __________________ 

C. __________________ 

D. __________________ 

E. __________________ 

F. __________________ 

 

 

Opdracht 5 
 

Schrijf de woorden op de juiste plaats in de tekst. Gebruik ieder woord één keer. 

 

- and 

- is 

- us 

- world 

- skyscrapers 

- people 

 

1. To most of __________________, America is all about dreams, a land of big cities  

 

 and _______________________________.  

 

 

2. But behind the gloss _____________________ glamour there ________________  

 

another _________________________. 

 

 

3. In cities like Philadelphia there are many poor ____________________________. 

 

 



 IVIO-Examenbureau MVTE1(08) - 5 - 

Opdracht 6 
 

Zet de zinsdelen in de juiste volgorde en begin de zin met een hoofdletter. 

 

1. near/ the post office/the station/is 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

2. has/ he/ as a taxi driver/ a job 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(08) 

 
Opdracht Vraag Antwoord Totaal 

aantal 

punten 

Punten 

per 

vraag  

1 Goed antwoord: 2 p.  

Goed antwoord, maar geen of verkeerde reden: 1 p.  

10  

 1 Waar  2 

 2 Waar  2 

 3 Niet waar: KLM aerocarto makes aerial photographs of 

Holland. / They make them of Holland (only). 

 2 

 4 Niet waar: the price is (very) reasonable / not high.  2 

 5 Niet waar: You can write to KLM aerocarto for more 

information.  

 2 

2 Goed antwoord: 2 p. 

Met 1 taalfout: 1 p. 

6  

 1 The next street on the right.  2 

 2 Ten minutes.  2 

 3 You can take bus 39.  2 

3 Goed antwoord: 2 p. 

Met 1 taalfout: 1 p.  

10  

 1 I am/My name is.......  2 

 2 I am…..(years old) /My age is.....  2 

 3 I am married/not married/single.  2 

 4 I live in...........  2 

 5  My hobby is ……..  2 

4 Goed antwoord: 1 p. 6  

  Volgorde van de zinnen in de brief: 

zin 4  

zin 6  

zin 1 

zin 3  

zin 5  

zin 2 

  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 Goed antwoord: 1 p. 6  

 us 

skyscrapers  

and 

is 

world 

people 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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6 Volledig goed antwoord: 4 p. 

Onvolledig antwoord of met fouten: 0 punten. 

Geen hoofdletter en spelfouten:1 p. aftrek. 

8  

 1. The post office is near the station. / Is the post office naer the 

station? 

2. He has a job as a taxi driver. 

 4 

 

4 

 Totaal aantal te behalen punten: 46  

    

 

NORMERING 
 

Opdracht 1 10 

Opdracht 2   6 

Opdracht 3 10 

Opdracht 4   6 

Opdracht 5   6 

Opdracht 6   8 

Totaal 46 

 

 

 

Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door 4,6. 

(totaal gedeeld door 10) 

 

 

 


