
Makkelijke opgaven
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20 Eefje luisterde niet toen haar moeder zei dat ze niet moest rennen in de 
supermarkt. Maar toen de bedrijfsleider haar aansprak, hield ze meteen op.

Welk spreekwoord is van toepassing op deze situatie?

A Een oogje dichtknijpen.
 Niet optreden tegen iets wat eigenlijk niet mag.
B Iets met lede ogen aanzien.
 Iets met tegenzin zien gebeuren.
C Iemand naar de ogen zien.
 Pas iets doen als de ander toestemming geeft.
D Vreemde ogen dwingen.
 Een vreemde heeft meer invloed op je dan een bekende.
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Hieronder zie je de eerste alinea uit een stuk tekst.

Dierenambulance

In de meldkamer van de dierenambulance komen iedere dag veel 
telefoontjes binnen over dieren waar iets mee is. De dierenambulance  
rukt niet overal voor uit. Alleen als      1     , gaat de ambulance op weg.  
De dierenhulpverlener op de ambulance helpt dieren in nood. Vaak moet 
zo'n dier naar een dierenarts. 

1 Wat past het best op plaats 1?

A de beller een serieuze indruk maakt
B er om hulp gevraagd wordt
C het een ernstig geval betreft
D het probleem opgelost kan worden
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Hieronder zie je het eerste stukje van een tekst.

Het schoolorkest van basisschool de Kameleon is op zoek naar nieuwe 
leden. Chantal speelt klarinet en wil zich graag aanmelden. Ze stuurt 
daarom een e-mail naar Henk van Maarsen, de dirigent van het orkest.  
Ze moet de tekst nog wel een keer nalezen en misschien verbeteren.

1 Aan: henk@dekameleon.nl
2 Onderwerp: Ik wil graag meedoen

3 Hallo,

4 In de schoolkrant las ik dat jullie nieuwe leden zoeken 
5 voor het schoolorkest.

6 Ik wil me even voorstellen ik ben Chantal, ik ben elf 
7 jaar en ik zit in groep 7a. Ik speel al drie jaar klarinet 

5 Lees de aanhef. (r. 3)

Wat kan Chantal het best doen met: Hallo?

A zo laten staan
B vervangen door: Beste meneer Van Maarsen,
C vervangen door: Goedemiddag,
D vervangen door: Waarde heer Van Maarsen,
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11 Omstreeks 4 uur vanmiddag zullen de eerste zeilschepen aankomen.

Wat is het gezegde in deze zin?

A zullen
B zullen de eerste zeilschepen
C de eerste zeilschepen
D zullen aankomen
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Chanti staat bij het raam en kijkt naar buiten.
In welke richting kijkt zij?

A naar het noordoosten C naar het zuidoosten
B naar het noordwesten D naar het zuidwesten
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Henk en Gaby kopen deze 4 meubels.
Hoeveel euro moeten zij betalen?

A € 909,95 C € 1047,55
B € 948,55 D € 1048,55

 

N

Chanti





Moeilijke opgaven
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15 In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld?

A Onthoud jij wel wat hij heeft verteld?
B Onthoud jij wel wat hij heeft vertelt?
C Onthoudt jij wel wat hij heeft verteld?
D Onthoudt jij wel wat hij heeft vertelt?
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Hieronder zie je de eerste alinea van een stuk tekst.

De politieagent

1.
In Nederland werken meer dan vijftigduizend mensen bij de politie, verdeeld 
over 25 regionale politiekorpsen. In elke regio werkt één politiekorps. Zo is 
er bijvoorbeeld het politiekorps Zeeland en het politiekorps Flevoland. Het 
hoofd van zo’n korps noem je een korpschef. Onder de korpschef werken 
verschillende soorten agenten die allemaal een eigen taak hebben. Er zijn 
motoragenten, wijkagenten, agenten te paard, verkeersagenten, rechercheurs 
en begeleiders van politiehonden, maar ook agenten die alleen op kantoor 
werken.

1 Waar gaat alinea 1 vooral over?

A over hoe de politie in ons land georganiseerd is
B over hoeveel mensen er bij de politie werken
C over waar de mensen van de politie werken
D over wat de functie van korpschef inhoudt
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Hieronder zie je de eerste twee alinea’s uit een stuk tekst. De opgave gaat 
over de tweede alinea.

Jongste hockeyscheidsrechter van Nederland staat zijn mannetje

Taeke Ploegmakers (9) heeft zijn scheidsrechtersexamen gehaald en is 
daardoor de jongste hockeyscheidsrechter van Nederland. Zelf speelt hij in 
de Jongens Junioren E1 bij HUDITO en onlangs heeft hij al een wedstrijd 
     1      de Junioren F1. “Dat was wel lastig, want je mag niet voor alle 
overtredingen fluiten. Maar ik vond het wel heel leuk.”

Vorig jaar met het Wereldkampioenschap in Den Haag viel het zijn ouders 
Martijn en Sabra al op dat Taeke vaak de scheidsrechters      2      en dat hij 
snel doorhad waarvoor gefloten werd. Martijn: “Toen zeiden we voor de 
gein: je zou scheids moeten worden.” Taeke pakte het echter serieus op en 
vroeg zijn vader het spelreglement op zijn computer te zetten. “En tot onze 
stomme verbazing ging hij het gewoon lezen en vond hij het nog 
interessant ook. Toen dachten we: oké, hij wil dit echt.”

6 Wat past het best op plaats 2?

A adviseerde
B bestudeerde
C raadpleegde
D verbeterde
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Op dit terras komen tegels van 50 bij 50 cm.
Hoeveel tegels passen in totaal op dit terras?

A 18 C 40
B 20 D 80
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In de volle fles zat 3–
4  liter appelsap.

De fles is nog halfvol.
Hoeveel liter appelsap zit nog in de fles?

A 1–
2  liter C 1–

4  liter

B 3–
8  liter D 6–

8  liter
 

5 m

4 m

50 cm
50 cm


