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Examen : Moderne Vreemde Taal Engels 

Niveau : KSE 1 

Opgavenummer : MTVE1(02) 

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. 

Schrijf de antwoorden duidelijk op de daarvoor bestemde lijnen.  

 

Naam kandidaat :   

Kandidaatnummer :   

Examenplaats :   

Examendatum :   

 

Opdracht 1 
 

Lees de onderstaande tekst aandachtig door en beantwoord daarna de vragen. 

 

Man in the house 

 
Number 8, Cedar Terrace, 2 p.m. Geoffrey Thomson is off work with a broken leg. 
   

Sandra  I’m off now, Geoffrey. I’ve put the dishes in the dishwasher. The children have gone to 

the Sanders’ to play with John and Louise. 

Geoffrey What’s up? Where are you going? 

Sandra  Don’t you remember? I told you yesterday. The swimming-pool in Sedgewick Road has 

reopened. I’m going there with Jacqueline Norton to try it out. 

Geoffrey Isn’t it a bit cold to swim outside? 

Sandra  They’ve built a new pool – you can swim inside and outside now. 

Geoffrey Mind you don’t catch cold. 

Sandra  Can I do anything for you, darling? 

Geffrey  No, no. I’m all right. My foot isn’t hurting at the moment. 

Sandra   I have to hurry now. Bye. 

Geoffrey Bye, dear. 
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Vragen bij de tekst 

 

Is het waar of niet waar? 

Kruis het goede antwoord aan.  

 

1. The time is two o’clock in the afternoon. 

 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

2. The children are not at home. 

 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

3.  Sandra did not tell Geoffrey that she was going to the swimming-pool. 

 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

4.   The swimming-pool in Sedgewick Road wasn’t there before. 

 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

5.   Geoffrey’s foot is hurting now.  

 

□ Waar 

□ Niet waar 

 

 

Opdracht 2 

 
Geef in het Engels antwoord op de vraag. Maak volledige zinnen. U mag de woorden van de 

woordenlijst gebruiken. 
 

Woordenlijst 

naam  name     heb  have/have got 

getrouwd married     wonen  live 

alleenstaand single 

 

 

1. Hoe heet u? 

 

________________________________________________________________________ 

 

2. Hoe oud bent u? 

 

________________________________________________________________________ 

 

3. Heeft u een partner of bent u alleenstaand? 
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________________________________________________________________________ 

4. Wat doet u voor werk of opleiding?   

 

________________________________________________________________________ 

 

5. Waar woont u? 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Opdracht 3 
 

Beschrijf uw ideale huis met minstens 20 Engelse woorden. Gebruik woorden van de 

woordenlijst. Schrijf onderaan het totaal aan woorden dat u hebt gebruikt. Meer dan 20 

woorden mag. 
 

Woordenlijst 

woonkamer living      tuin  garden  

badkamer bathroom     slaapkamer bedroom 

douche  shower      toilet  toilet 

 

My ideal house has _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Opdracht 4 
 

Hieronder staan vijf vragen (1 t/m 5), met de antwoorden eronder(A t/m E). Twee antwoorden 

passen niet bij de vraag die erboven staat. Schrijf de letters van deze twee verkeerde 

antwoorden op de onderste lijn op. 

 

1. Jane, can Mr. Spenser go to the meeting at 11 o’ clock tomorrow? 

A. Hold on. I will ask him right now. 

 

2. Hello, Donald here. Can Susan come to my office for a moment? 

B. I am afraid she cannot. She is making a phone call. 

 

3. Can I speak to Mrs Dean, please? 

C. Yes, I will be there. 

 

4. Hello, it is David here. Are there any clients at the desk? 

D. I am sorry. Mrs. Milton will not be at the office until 2 p.m. 

 

5. Jane, can you come to my office in half an hour? 

E. I will do my best but it is busy here. 

 

De twee verkeerde antwoorden zijn __________________________ 
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Opdracht 5 
 

Vertaal in het Engels het antwoord of de vraag in deze gesprekjes. Schrijf uw reactie op de regel 

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

Woordenlijst 

tomatensoep   tomato soup 

kipsalade   chicken salad 

droge witte wijn   dry white wine 

fles    bottle 

mineraal water   mineral water 

heeft u een eenpersoonskamer have you got a single room 

boeken    book 

thuis    at home 

ook    too 

 

A. In a restaurant 
May I take your order, sir? 

1. Tomatensoep en kipsalade, alstublieft. 

 

________________________________________________________________________ 

 

What would you like to drink? 

2. Een glas droge witte wijn en een fles mineraalwater, alstublieft.  

 

________________________________________________________________________ 

 

 

B. At a hotel 
3  Heeft u een eenpersoonskamer voor 2 nachten? 

 

________________________________________________________________________ 

 

Yes, but only on the top floor. 

4. Hoeveel is het? 

 

________________________________________________________________________ 

 

€ 37.50 per night, service included. 

5. Is er een bad of een douche? 

 

________________________________________________________________________ 

 

There is a bath. 

6. Boekt u deze kamer voor mij, alstublieft. 

 

________________________________________________________________________ 

 

C. Asking about health 
Where is Anthony this evening? 

7. Hij is thuis. 

 

________________________________________________________________________ 
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Really? What’s the trouble? 

8. Hij is ziek. 

 

________________________________________________________________________ 

 

I hope he will feel better soon. 

9. Ik hoop het ook. 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Opdracht 6 

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

alleen de nummers. Gebruik iedere zin slechts 1 keer. 

 

1. Young people on TV have a lot of money, good jobs and wonderful clothes. 

2. Dear Sir. 

3. They live alone, they are usually poor and they never do anything. 

4. I would like to make a comment about the programmes we see on TV. 

5. But what about the old people? 

6. Marjory Sutherland 

7. So I would like to say that you should be more careful. We will all be old one day. 

8. Yours faithfully. 
 

(noteer hieronder de nummers 1 t/m 8) 

 

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 MTVE1(02) 

 

Opdracht Vraag Antwoord Punten per 

vraag  

  

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

 1 Waar 2 

 2 Waar 2 

 3 Niet waar 2 

 4 Niet waar 2 

 5 Niet waar 2 

    

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

 1 My name is………. 1 

 2 I am…..(years old) 1 

 3 I am married/single 1 

 4 I have a job as a…./ I am a……/ I don’t have a job 1 

 5 I live in …… 1 

   

3 Alle fouten: 1 p. aftrek.  

Antwoordmodel: My ideal house has a living, a kitchen, three bed-rooms, a 

bathroom with a bath and a shower, two toilets, a garage and a garden. (25 

woorden) 

5 

    

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

Niet kloppende antwoorden 

 

 1 antwoord C 2 

 2 antwoord D 2 

    

5 Juist antwoord of met 1 taalfout: 2 p. Onjuist antwoord of met meerdere 

taalfouten: 0 p.  

 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Tomato soup and chicken salad, please  

A glass of dry white wine and a bottle of mineral water, please.  

Do you have a single room for two nights? 

How much is it? 

Is there a bath or a shower? 

Book this room for me, please. 

He is at home. 

He is ill. 

I hope so, too. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

    

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

A. 2 

B. 4 

C. 1 

D. 5 

E. 3 

F. 7 

G. 8  

H. 6 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 Totaal aantal te behalen punten 58 

 

 

Eindcijfer is het aantal behaalde punten gedeeld door 5.8 (totaal gedeeld door 10) 

 


